Forretningsfører
Philipp Micha
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Flensborg, 30. april 2019

Protokol af SOF-generalforsamling
mandag den 29. april 2019 kl. 16.45 i Flensborghus, Klubværelset (Norderstr. 76, 24939 Flensburg)

Mødet var indkaldt med følgende dagsorden:
1) Velkomst
2) Valg af ordstyrer og protokolfører
3) Formandens årsberetning 2018
4) Regnskabsberetning 2018
5) Revisorernes beretning 2018
6) Drøftelse og godkendelse af beretninger
7) Under forberedelse
8) SOF i Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS)
9) Fastlæggelse af medlemskontingent 2019
10) Forretningsfører
11) Kommende møder
12) Eventuelt
Med dagsordenen fulgte bilag til dagsordenspunkt 4.
Deltagere:
I mødet deltog Eberhard von Oettingen (Dansk Skoleforening for Sydslesvig), Jens M. Henriksen (Dansk
Centralbibliotek for Sydslesvig), Jon Hardon Hansen (Sydslesvigsk Forening), Ilwe Boysen (Friisk
Foriining), Martin Lorenzen (Südschleswigscher Wählerverband), Rüdiger Schulze (Südschleswigscher
Wählerverband), Thorsten Kjärsgaard (Flensborg Avis), Tom Petersen (Dansk Sundhedstjeneste), Philipp
Bohk og Philipp Micha.
1. Velkomst
Formand Jens M. Henriksen ønskede alle deltagere velkommen til generalforsamlingen og orienterede
kort om enkelte afbud til mødet.
2. Valg af ordstyrer og protokolfører
Forretningsfører Philipp Micha blev valgt til ordstyrer og protokolfører. Philipp Micha konstaterede
mødets lovlighed. Der var ikke indgået forslag til dagsordenen, som medlemmerne ønskede behandlet
på generalforsamlingen.
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3. Formandens årsberetning 2018
Formand Jens M. Henriksen berettede om foreningsaktiviteterne i 2018, som primært havde bestået i
fordelingen af tilskud til i alt 15 folkeoplysende arrangementer, som SOF-medlemmerne havde stået for.
SOF havde fortsat sit samarbejde med partnerne i Slesvig-Holsten, især med kontoret for Landesbeauftragter für politische Bildung in Schleswig-Holstein. Formanden fortalte desuden om sin deltagelse
i Kuratorium des Landesbeauftragten für politische Bildung.
4. Regnskabsberetning 2018
Philipp Micha aflagde regnskabsberetningen for året 2018. Årsregnskabet og en detaljeret opstilling
over kontoaktiviteterne var blevet sendt ud til medlemmerne sammen med dagsordenen.
5. Revisorernes beretning 2018
Bogføringen og årsregnskabet 2018 var blevet gennemgået og godkendt af SOF-medlemmerne og
revisorerne Anders Kring (Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger) og Kirsten la Cour (Historisk Samfund
for Sønderjylland – Sydslesvig Amtskreds) den 31. januar henholdvis 1. april 2019. Revisionen havde ikke
givet anledning til bemærkninger.
6. Drøftelse og godkendelse af beretninger
Thorsten Kjärsgaard takkede for orienteringen om aktuelle folkeoplysende aktiviteter fra Landesbeauftragter für politische Bildung in Schleswig-Holstein. Jens M. Henriksen varslede, at der i forbindelse
med festligholdelsen af jubilæumsåret 2020 sandsynligvis annonceres flere arrangementer om genforeningen og grænsedragningen i 1920.
Medlemmerne godkendte enstemmigt beretningerne og regnskabet og meddelte decharge.
7. Under forberedelse
Formand Jens M. Henriksen berettede om projektet Deine Grundrechte, som kontoret for Landesbeauftragter für politische Bildung in Schleswig-Holstein gennemfører i samarbejde med delstatens
oplysningsforbund, parteinahe Stiftungen, deriblandt SOF. Projektet gælder Forbundsrepublikkens
grundlov, som fylder 70 år den 23. maj 2019. I anledning af jubilæet afholdes diverse workshops om
grundloven på tre forskellige skoler i delstaten Slesvig-Holsten. Workshoppene finder sted i dagene 3.-5.
juni 2019 og ledes af oplysningforbundene. SOF står for gennemførelsen af en workshop om grundlovens § 4. Jens M. Henriksen og Martin Lorenzen er i kontakt med en egnet workshopleder. Formanden
oplyste, at der ville blive brugt et lille beløb af SOF-budgettet til eventuelle udgifter i forbindelse med
workshoppene.
Jens M. Henriksen understregede, at SOF’s primære indsats også fremover ville gælde fordelingen af
tilskud til oplysningsarbejdet. I enkelte tilfælde ville SOF dog aktivt deltage i arrangementer sammen
med tyske henholdsvis danske samarbejdspartnere. SOF-medlemmerne gjorde opmærksom på, at
foreningens deltagelse skulle fokusere på emner med relation til mindretal og mindretalsarbejde.
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8. SOF i Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS)
SOF har været associeret medlem i DFS siden 5. februar 2018. Som aftalt ved generalforsamlingen den
16. april 2018 ønskedes medlemskabet evalueret - også med henblik på en eventuel sammenlægning
med Dansk Centralbibliotekets (DCB) medlemskab henholdsvis en opsigelse af foreningens medlemskab.
SOF-medlemmerne drøftede kort behovet for og betydningen af, at Sydslesvig stiller med to organisationer, og hvorvidt SOF opfylder sin rolle som associeret medlem i DFS. Forsamlingen besluttede, at
SOF’s medlemskab opsiges per 31. december 2019. Ved behov og interesse ville foreningen fremover
deltage i samrådets aktiviteter sammen med DCB.
9. Fastlæggelse af medlemskontingent 2019
Deltagerne besluttede enstemmigt at fastholde et uændret årligt medlemskontingent på € 25,00.
10. Forretningsfører
Philipp Micha oplyste, at han efter eget ønske stopper som forretningsfører for SOF. Han takkede for det
dejlige samarbejde med bestyrelsen og SOF-medlemmerne og for to spændende år som sekretær for
foreningen. SOF-medlemmerne takkede for hans indsats. Som ny forretningsfører foreslog Jens M.
Henriksen Philipp Bohk, som kort præsenterede sig for deltagerne.
Philipp Bohk blev derefter enstemmigt udpeget som ny forretningsfører for SOF per 1. maj 2019.
11. Kommende møder
Som kommende møder afholdes to bestyrelsesmøder i Klubværelset på Flensborghus:



mandag den 30. september 2019 kl. 16.45
mandag den 2. december 2019 kl. 16.45

Begge møder gennemføres umiddelbart forud for møderne i Det Sydslesvigske Samråd.
12. Eventuelt
Kirsten la Cour har den 29. april 2019 per e-mail meddelt, at hun ikke længere ønsker at fortsætte som
den ene af foreningens to revisorer. Formandskabet vil i løbet af den kommende tid foreslå en efterfølger for Kirsten la Cour.
Mødet sluttede kl. 17.20.

Protokolfører Philipp Micha
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