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Lokalforening for Køge & omegn

PRESSEMEDDELELSE
Danmarks-Samfundet Lokalforening for Køge & Omegn afholdt torsdag den 28. januar 2010 den femte
ordinære generalforsamling i Hjemmeværnsgården, Køge.
Formanden nævnte i beretningen, at det gode samarbejde med hjemmeværnskompagnier,
soldaterforeninger, gymnastik- og idrætsforeninger/andre sportsforeninger og spejdergrupper m.f. omkring
flagfesten er god, således at Danmarks-Samfundet kan arbejde og planlægge op til flagfesten den 15. juni
med uddeling af faner og flag i Køge Kirke, hvor tidligere uddelte faner til foreninger og organisationer er
deltagende og skaber en god ramme om flagfestgudstjenesten. Der deltog i år 25 faner. – 2 nye faner til
Køge og Omegns Garderforening og Skovbo Karate Klub, blev overrakt af regionsrådsformand Kristian
Ebbensgaard.
Fra beretningen nævnes, at foreningen er tilsluttet Kulturelt Samråd i Køge og deltog i ”Foreningernes Dag” i
Museumshaven, hvor man i kredsen af foreninger i Køge gør opmærksom på Danmarks-Samfundet vis
idegrundlag og formål er, som upolitisk organisation, at styrke kendskabet til og respekten for Dannebrog og
dansk kultur, at udbrede kendskabet til Dannebrogs betydning for nationens samlingsmærke og kendskabet
til korrekt brug af Dannebrog og at uddele Dannebrogsfaner og flag til organisationer og foreninger med
flere.
Med udsendt invitation til Flagfestgudstjenesten fulgte 4 ark med det lille Valdemarsflag med opfordring til at
være med i flagsalget. Det har givet et større salg – nogle få har sendt arkene med flag retur, men mange
har solgt og nogle har flagene liggende til i år, hvor der så bliver gjort en indsat med salget.
Vi har solgt flag for 10.548 kr. Der er gjort en god indsats ved salget der er steget med ca. 1500 flag fra
sidste år. Der skal lyde en tak til alle, der har været med til at sælge det lille flag og en særlig tak til
enkeltpersoner, som har gjort en særlig indsats.
Lokalforeningen i Køge har aktuelt et medlemstal på 44 enkeltpersoner og 21 foreninger og organisationer.
Tak til Køge kommune, som har givet underskudsgaranti til arrangementet på Valdemarsdag og tak til Pro
Patria Fond, Nordea Kulturfond og Wika, Gymnasievej for god støtte.
Til bestyrelsen genvalgtes Flemming Jakobsen og Uffe Lundgaard.
Suppleanter til bestyrelsen blev Erik Folkmann og Kurt Roholte genvalgt og som revisorer blev Kurt
Bregenholt og Kurt Søndergaard genvalgt
Tak til bestyrelse og weebmaster Jens Lynge for godt samarbejde, tak til Køge Kirke for samarbejdet og tak
til hver enkelt, som har gjort en indsats for Danmarks-Samfundet i årets løb.
Planlægning af Flagfestgudstjeneste på Valdemarsdag i år i Køge Kirke med Køge Skoleorkester og
Valdemarskoret er begyndt. Der er modtaget ansøgninger fra flere foreninger om tildeling af ny fane. Kirkeog Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech har givet tilsagn om at komme til stede og overrække de nye
faner.
Læs mere om Danmarks-Samfundet på www.danmarks-samfundet.dk og www.danmarks-samfundetkoege.dk
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