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GRÆNSEFORENINGEN 

FOR ODENSE OG OMEGN 

                  Dyrup  den 16. juni 2021.  

Ordinær Generalforsamling afholdt den 15. juni 2021 kl. 1600 i Marineforeningen, Londongade 10, Odense 

C, hvortil den siddende bestyrelse ved Dorit Myltoft, Inge Napora og Hans Ulrik Balslev var fremmødt. 

Endvidere var konsulent fra Grænseforeningen, Bonnie Barr mødt sammen med Michael fra 

Grænseforeningens Ungdom (GfU), ligesom 3 nye medlemmer deltog, hvoraf 1 medlem, Marineforeningen, 

var repræsenteret ved Johnny Dræby Kottal, hvorved det samlede fremmøde var 10 deltagere. 

_________________________________________________________________________________________ 

Formanden, Dorit Myltoft, bød de fremmødte velkommen og gjorde rede for vor afdøde formand, Poul 

Dahl, død i januar 2021 og bad de fremmødte rejse sig og ære Poul Dahl. 

 

Dorit redegjorde dernæst for vilkårene omkring Grænseforeningen for Odense og Omegn, som fungerede 

som en ”hvilende forening”, fordi det ikke har været muligt at besætte en bestyrelse som foreskrevet i 

gældende vedtægter, hvorfor Formanden også ville forestå posten som ordstyrer, men derudover ville 

generalforsamlingen blive afholdt i henhold til den gældende Dagsorden. 

Generalforsamlingen skulle have været afholdt den 26. marts 2020, men blev på grund af 

coronapandemien udsat 1 år med henblik på afholdelse den 21. april 2021, hvilket dog stadig ikke lod sig 

gøre grundet forsamlingsforbuddet, hvorfor den blev fastsat til tirsdag den 15. juni 2021, Valdemarsdag, 

som til gengæld er den officielle dato for Genforeningen.                                                                  

Generalforsamlingen var dog lovligt varslet ved indkaldelse i form af elektronisk post samt postomdelt brev 

til de medlemmer, hvor bestyrelsen ikke har mailadressen. 

 

Formandsberetning:          

Marineforeningen i Odense havde kontaktet Grænseforeningen i forbindelse med planer om at opsætte en 

Genforeningssten ved Marineforeningen som del af genforeningsarrangementerne for 100 året herfor og 

indbød bestyrelsen til den officielle indvielse fredag den 21. august 2020. Bestyrelsen samt Bonnie Barr 

deltog i det festlige arrangement, og der blev fortalte beretningen om Sønderjydske Krigsfanger, som med 

ØK skibet, MS St. Thomas blev sejlet fra Dunkerque til Odense i 1919.                                

Med afsæt i denne beretning kontaktede Dorit lederen af Historisk Hus i Odense, Johnny Wøllekær, med 

henblik på at man kunne lave en beretning derom i deres årsbog for 2020. Dette blev efterfulgt med en fin 

deltaljeret fortælling om hændelsen set med odenseanernes øjne. 

Odense havde på landsplan haft en særlig rolle for hjemtagelse af krigsfanger og havde i forbindelse med 

50 året derfor inviteret deltagere fra dengang til et mindearrangement. Dorit havde forsøgt at få kontakt til 

slægtninge til disse sønderjydske deltagere, men uden held. 

I 100 året for Genforeningen havde Hovedforeningen for Grænseforeningen engageret entertaineren 

Sigurd Barrett med henblik på at give 100 musiske arrangementer, men på grund af coronaens hærgen, 

blev der kun afholdt 40 arrangementer. Vort arrangement var planlagt afholdt i og i samarbejde med 

museet Humlemagasinet i Harndrup, hvor vor afdøde formand arbejdede som frivillig medhjælper. Vi har 

for nuværende ikke planer om at forsøge genopretning af dette arrangement. 
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Hovedforeningen for Grænseforeningen havde i samarbejde med Rødding Højskole arrangeret et en ugers 

højskoleophold i forbindelse med Grundlovsdagen. – I Odense havde vi for at fremme medlemmers lyst til 

at deltage tilbudt en økonomisk støtte på kr. 1000. Eneste deltager var Dorit, som havde haft et særdeles 

godt og lærerigt ophold. 

Vi havde haft føler ude til de øvrige lokalforeninger indenfor Grænseforeningen på Fyn om et udvidet 

samarbejde, men uden held. Vi har dog for Odense en stærk følelse for fortsat at markere 

afstemningsdagen for genforening den 10. februar og har planlagt et foredrag i 2022 med Torben Larsen, 

som vil fortælle om sin slægtsforskning samt familiære forhold til Krigen 1864. 

Forinden har vi planer om at afvikle et Musisk arrangement med spisning den 22. september 2021. 

Næste Generalforsamling forventes afholdt 21. april 2022. 

 

Dorit bad Bonnie fortælle om Kulturmødeambassadørerne. Det er et arrangement med sejltur og spisning 

på Odense Åfart, hvor Michael (GfU) deltager sammen med 2 – 3 andre fra GfU. 

Michael (GfU) fortalte efterfølgende på opfordring, at han er 29 år gammel og siden foråret har arbejdet 

sammen med 4 – 5 andre unge. Disse er boende i Odense men stammer fra Sydslesvig. Han selv har stor 

interesse for den sydslesvigske historie, men for tiden læser han til styrmand, hvilket vil begrænse hans 

arbejde, idet han pr. 1/7 - 2021 skal ud at sejle med Mærsk Liner. 

Dorit spurgte om mulighed for en kontakt til GfU med henblik på et samarbejde, hvilket Michael var positiv 

overfor, hvorfor han ville spørge sine medarbejdere i GfU om samarbejdsvilje. 

Formandsberetningen blev vedtaget enstemmigt. 

 

Regnskab: 

Kassereren fremlagde 2 årsregnskaber, 2019 og 2020, som begge var revideret og underskrevet af 

Statsautoriseret Revisor, Palle Knudsen. 

Årsregnskab for 2019 viste en formue på kr. 118.075. 

Årsregnskab for 2020 viste en formue på kr. 114.327. 

Regnskaberne blev gennemgået og sluttelig godtaget. 

Kassereren meddelte herefter, at Foreningen ville være vært ved fællesspisning for de fremmødte. 

 

Indkomne forslag: Ingen indkomne forslag. 

 

Valg af bestyrelse: 

Dorit fortalte om betydningen for at få besat bestyrelsesposterne og meddelte, at den siddende bestyrelse 

ville fortsætte. 

En fremmødt, Lone Smith, gav tilsagn om at deltage i bestyrelsesarbejdet og blev enstemmigt valgt. 

Revisor, Palle Knudsen, genvalgt. 

 

Eventuelt: 

Dorit fortalte om planer for at Grænseforeningen yder hjælp med slægtsforskning på tværs af grænsen. 

Ligeledes har der været snak om at arrangere en form for Bagedyst med tanken på Det sønderjydske 

Kaffebord, hvor det var planen, at en sådan bagedyst skal arrangeres som en konkurrence mellem skoler fra 

Fyn.   

Inge takkede og roste Lone Smith for at indgå i bestyrelsesarbejdet.  
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Lone fortalte efterfølgende om sig selv og sin opvækst i Frøslev. 

 

 

___________________                          _________________ 

 

 

Efter Generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig således: 

Formand; Dorit Myltoft, 

Kasserer; Inge Napora, 

Sekretær; Hans Ulrik Balslev, og 

Bestyrelsesmedlem; Lone Smith. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


