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Pressemeddelelse
Danmarks-Samfundet Lokalforeningen for Køge & Omegn har afholdt generalforsamling på
Hjemmeværnsgården i Køge.
Bendt Lundsbjerg og Jørgen ”Løve” Nielsen blev genvalgt til bestyrelsen. Nyvalgt til bestyrelsen
som suppleanter blev Dennis Hedegaard og Steen Wibling.
Der blev fremlagt regnskab med en stigning af salget af det lille Valdemarsflag. Dette salg er
grundlag for uddeling af faner og flag. Beløbet blev 8.958 kr. og er en stigning på 1.918 i forhold til
2015. På landsplan er der stadig mindre salg af det lille flag.
Medlemstallet i Lokalforeningen af foreninger og personer har passeret 100. Et pænt stigende
medlemstal gør det stadig muligt for Danmarks-Samfundet at uddele flag og faner.
Det koster 100 kr. i årligt kontingent at være medlem af Danmarks-Samfundet.
Arbejdet i det kommende år er til fortsat stigning i salg af det lille flag og tilgang af medlemmer.
Danmarks-Samfundet skal deltage i Hjemmeværnets markering af befrielsen den 4. maj.
I forbindelse med medlemskabet af Kulturelt Samråd Køge deltages i Foreningernes Dag den 10.
juni. Og der arbejdes på samme dag på deltagelse i Havnens Dag på Køge Marina.
Den 15. juni – Valdemarsdag - arrangeres Flagfest i Køge Kirke med uddeling af Faner og flag.
Vi deltager i Kulturaften i Borup den 30. august og markering for De Udsendte på Den Særlige
Flagdag den 5. september.
Dannebrog bliver 800 år den 15. juni 2019, og det bliver en opgave at planlægge dette
arrangement. Hovedarrangement med landsledelsen for Danmarks-Samfundet bliver i København
på dagen med Kongehuset som deltagende i festlighederne.
Ønsker man som forening eller organisation at erhverve en fane rettes henvendelse til
Danmarks-Samfundet på hjemmesiden inden 1. april.
ooo
Tilføjelse vedr. valg og konstituering
Finn Andersen ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. Finn har været en god kasserer. Han har gode
kontakter og har plejet foreningens økonomi med omhu. Finn blev valgt ind i bestyrelsen i 2009 og
vi skylder Finn en stor tak for hans arbejde for Danmarks-Samfundet og Dannebrog.
Ved konstituering af bestyrelsen blev Dennis Hedegaard ny kasserer – formand Uffe Lundgaard,
næstformand Bendt Lundsbjerg. Menige i bestyrelsen Jørgen Nielsen og Flemming Jacobsen,
suppleanter Anders Lund Rasmussen og Steen Wibling (sekretær). Revisorer Kurt Søndergaard og
Jørgen Larsen.
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