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Æ SYNNEJYSK FORENING  

Ny indmeldelser sendes tæ Æ Synnejysk Forening, att.: Karin Kaassgaard, 
Bjerggade 4 C  
6200 Aabenraa (Tlf. 73 62 10 10 el. fax 73 62 10 11)  
E-mail:karin@synnejysk.dk 
Kontingente for 2004: 
100 kr. som privatperson. 150 kr. pr. husstand (par m.m.) 
60 kr. hvis man æ unne 20 åe.  150 kr. pr. husstand i æ ueland. 
500 kr. for firmaer (inkl. annonce å æ jemmesie) 
Æ beløb ka indbetales å kontonummer 7910-1139677.  

Formand 
Erik Haase 
Ribe Landevej 11, DK- 6270 Tønder 
Telefon: 74 72 00 07/23 41 00 45 
E-mail: erik@synnejysk.dk 
 
Næstformand 
Walter Petersen tlf. (74 67 87 22 
E-mail: walter-petersen@mail.dk 

Kasserer/sekretær/mælemsansvarle  
Karin Kaasgaard tlf. 73621010 (kun i dagtime) 
Bestyrels: 
Jenny Williams (tlf. 74 45 92 25) 
Carsten From (tlf. 74 63 10 25 
Arne Ohlsen (tlf. 73 53 33 33) 
Peter Asmussen (Tlf. 73 62 10 10) 
 
 

www.synnejysk.dk 

Haus å gentegn jæ for 2004!  

"Æ Blaj" blyve inløjst å lybånd af  

Returpost til: 
Sønderjyllands Erhvervscenter 
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Willys Kaffeklub tæ generalforsamling! 
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Æ formands jørn 
Af Erik Haase, formand, Tynne 

Atte et åe æ gaun i æ forening. Det 
ha væt et åe som evegik olle forvent-
ninge. Voss børnebogch sål it minde 
end 2800 bøche. Vi ha knap 600 bø-
che tæbach å lache å æ regne mæ 
den de å hurtich fæ ben å gå å.  
It kun voss sjæl haej stoe succes mæ 
å uegi bøche å synnejysk. Else Chri-
sten fra Skærbæk sål 2000 oebøche 
å Vagn Rasmussen fra Feldstrup så 
eve 500 bøche. 
 
Sproch nedprioriteret 
Æ Rummelpot ha vi for føst gang i 3 
åe it væt mæ tæ å lau. Vi trok voss 
fra æ redaktion siest åe, da vi kun 
konstatere at det synnejysk sproch 
bløw krafte nedprioriteret af den ny 
redaktøe Sven Erik Ravn. Æ Rummel-
pot pleje å bestå af 4-5 
sier mæ tekst å synne-
jysk. I åe æ det kun jen 
sie ue af 52. Da vi va 
utæfreds mæ den ue-
vikling gik æ tæ Jydske å 
kommenteret det. Sven 
Erik Ravn tau desværre it 
æ kritik alvorle. Han søj 
at ”Humor kommer med 
alderen”. Desværre kan 
æ it sæ va det ha mæ æ 
sach å gøe. Vi rejse en 
seriøs kritik af at synne-
jysk æ bløwn nedpriorite-
ret af æ redaktøe.  

Desværre præve han å gøe grin mæ 
voss. Det kund ha væt dejle hvis æ re-
daktøe tæ næste uegau begynne å op-
prioritere æ sproch ægen. I de manne 
åe som Æ Rummelpot har eksisteret ha 
det oltins væt synnejysk indslau. Den 
tradition bør fortsætt å respekteres. 
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bestyrelsen i hænde senest den 1. januar samme år. 
2. Generalforsamlingens beslutninger træffes ved simpelt relativt flertal. 
3. Ændringer af vedtægterne kræver et kvalificeret relativt flertal på 2/3 af de fremmødte  
stemmeberettigede medlemmers stemmer. 
4. Der skal altid fortages skriftlig afstemning, såfremt blot et i forsamlingen deltagende og 
stemmeberettiget medlem stiller krav herom.  
Dirigenten kan altid kræve skriftlig afstemning. 
5. Over generalforsamlingen føres referat i protokol og denne underskrives af dirigenten. 
Paragraf 10: 
Ekstraordinær generalforsamling 
1. Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen med 8 dages varsel, når 
denne finder det nødvendigt. 
2. Når mindst ¼ af foreningens stemmeberettigede medlemmer skriftligt til formanden 
begærer det, med opgivelse af hvilke sagspunkter der kræves sat til afstemning, skal be-
styrelsen foranledige en ekstraordinær forsamling indkaldt til afholdelse senest 3 uger 
efter kravets modtagelse.  Bestyrelsen afgør mødested og –tid. 
Paragraf 11: 
Foreningens opløsning 
1.   Opløsning  af  foreningen   kræver   2/3  af  samtlige  foreningens medlemmers  
stemmer  på  en  lovlig   indkaldt  generalforsamling. 
2.   Kan  beslutning  om  opløsning  af   foreningen  ikke  træffes  på   denne 
generalforsamling,  f.eks. grundet  et  manglende vedtægtkrævet   flertal,   kan  der 
indkaldes  til  en ekstraordinær generalforsamling, der skal afholdes senest  
3 uger efter den første generalforsamling.  På  denne  forsamling kan  foreningens  opløs-
ning  besluttes med et kvalificeret relativt flertal på 2/3 af samtlige de fremmødte stem-
meberettigede medlemmer. 
3.   Det er en  forudsætning  for,  at  der kan træffes gyldig beslutning  om foreningens 
opløsning, at  generalforsamlingen  forinden  har  godkendt  en plan  for opfyldelse af de 
foreningen påhvilende økonomiske forpligtelser, samt truffet beslutning om anvendelse af 
foreningens eventuelt tiloversblevne  formue  og  evt. effekter, der skal tilfalde godgøren-
de formål i Sønderjylland efter generalforsamlingens beslutning. 
Disse vedtægter skrevet på rigsdansk og gældende for Æ Synnejysk Forening, er vedtaget 
på den ordinære generalforsamling d. 29.  Januar  2004. 
En sønderjysk oversættelse af disse vedtægter er tilladt til offentliggørelse,  men det er 
alene denne rigsdanske version der er juridisk gældende, hvilket tydeligt skal fremgå på 
en sønderjysk udgave. 
En sådan oversættelse skal være godkendt af bestyrelsen. 
Bestyrelsen for  Æ Synnejysk Forening 2004 
Definitioner 
på de i vedtægterne anvendte flertalsbegreber: 
• Simpelt absolut flertal : Over 50% af afgivne stemmer. 
• Simpelt relativt flertal: Flest stemmer. 
• Kvalificeret relativt flertal: Flest stemmer, mindst dog et angivet minimum. 
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konto, der ikke på noget tidspunkt må indeholde mere end  kr. 50.000,-  Foreningens 
øvrige kontante formue skal indsættes på en særlig højere forrentet konto, hvortil der 
for udbetaling kræves mindst to underskrifter af følgende tre mulige, formand, næstfor-
mand og kasserer (ansat eller valgt).    
Paragraf 6: 
Regnskabet  
1. Regnskabet følger kalenderåret 
2. På den ordinære generalforsamling aflægges regnskabet for det forløbne regnskabsår.  
Senest to uger før den årlige ordinære generalforsamling, skal regnskabet være revide-
ret, påført eventuelle bemærkninger og underskrevet af revisor(erne).  Regnskabet skal 
godkendes for meddelelse af decharge af generalforsamlingen. 
Paragraf 7: 
Ordinær Generalforsamling 
1. Kompetence. 
Generalforsamlingen er den øverste myndighed i alle foreningens anliggender og skal 
tage bestyrelsens beretning til efterretning efter behandling på forsamlingen. 
2. Generalforsamlingen afholdes hvert år i årets 1. kvartal, og bestyrelsen skal foranledi-
ge varsling med dagsorden til alle medlemmer, senest 14 dage forud.  
3. Mødeberettigede er alle medlemmer. Personlige medlemmer har én stemme. Et hus-
standsmedlemskab giver ret til deltagelse af hele husstanden, men har kun to stemmer. 
Et firmamedlemskab giver ret til flere deltagere men giver kun én stemme. 
Det er tilladt, gennem skriftlig fuldmagt, at lade sig repræsentere ved en anden stemme-
berettiget deltager, der dog kun kan afgive én stemme foruden sin egen, gælder også 
ved husstandsmedlemskab.   
4. Generalforsamlingen ledes af en udenfor bestyrelsen stående, og af forsamlingen,  
ved simpelt relativt flertal, valgt dirigent. 
Paragraf 8: 
Ordinær Generalforsamling 
Dagsorden 
Dagsordenen skal mindst indeholde følgende punkter til behandling: 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Regnskabsaflæggelse 
4. Indkomne forslag 
5. Valg af bestyrelse 
6. Valg af bestyrelsessuppleant 
7. Valg af revisor eller revisorfirma 
8. Valg af revisorsuppleant  
9. Eventuelt  
Paragraf 9: 
Generalforsamling 
Forslag / Afstemning 
1. Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal skriftligt være 
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Eve 550 tæ gudstjenest å synnejysk i Harsle 
Af Erik Haase, formand, Tynne 

Føst synda i advent haej vi voss 
stoe dau i Harsle. Å æ formæe 
kund man besøch to museer i æ 
by. Dehette va det fælles onnen å 
Harmonien, vå eve 70 mand mødt 
op. Om ættemærne haej vi æ høj-
depunkt: Det lykkes voss å slå voss 
rekord mæ æ gudstjenest å synne-
jysk. Det kom eve 550 mand. For 
en gang skyld va æ kirk stoe nok! 
Ætte æ gudstjenest va det kaffeboe 
å Harmonien, vå ca. 160 mand 
kom. 
 
Farvel tæ Christa 
Desværre blev det den siest 
gudstjenest, som Christa Hansen 
væ afhold i voss forening. Det æ 
Christas skyld at det æ kommen så 
manne tæ æ gudstjenest. Uen hind 
va det alle bløwn en så stoe succes. 
It mindst ska man tænk å va hun 
ha sotten å spil. I æ princip 
kun hun end mæ å blyw 
tæ grin å grund af at hun 
prædiker å synnejysk. Det 
æ nok det som de dansk 
præste haej frygtet da vi 
spue dem for 3 åe sien om 
de vil prædk å synnejysk. 
Heldigvis haej Christa it 
den slaus nykke. Vi komme 
tæ å vant dæ tæ næste 
åe! 
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Æ hae de siest 6 åe skrevn olt op 
hva æ hae høe a oespråg å oe o 
synnejysk. Det æ så bløvn det den 
he` bogh. Det æ vigte få vor ed-
dekommere å bevae vå dialekt, så 
det eet gåe i æ  
glembogh, å æ håbe, at foræller 
vil løs op, a min bogh, få des 
bøen. Den uekoem i august, å det 
bløv lovvet 2000 stk. De æ ve å 
væe udsoel, å æ hae liegh bestilt 
ny oplag. 
Æ formand få Æ Synnejysk for-
ening Erik Haase hae skrewn æ 
foroe. 
Eks: Gonat Ole, æ melme legge i 
æ hønsgaff å æ peeng legge i æ 
vinne. 
 
Ka køves få 98.- kr. ve oll bog-
handlere i Synnejylland elle ka be-
stelles  ve mæ: 
Tlf. nr. 74 75 25 68 
E-mail:else_kaj@hotmail.com 

Oespråg å Oebogh o Synnejysk 
Af Else Christensen 
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Paragraf 4: 
Bestyrelse, sammensætning og revision 
1. Bestyrelsen består af i alt  7 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 
en periode på  2 år,  således at  3 bestyrelsesmedlemmer afgår i lige år, og 4 i ulige 
år. 
Generalforsamlingen vælger to suppleanter til bestyrelsen.                                                       
Bestyrelsessuppleanterne er på valg hvert år. 
2. Til revisionen vælges et revisorfirma  -  eller to revisorer og en revisorsuppleant.  
Revisorfirma vælges for eet år og revisorerne for to år, og afgår på skift. Revisorsup-
pleanten vælges for eet år. 
3. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekre-
tær. Konstitueringen skal ske umiddelbart efter generalforsamlingen. 
4. Bliver en bestyrelses- eller en bestyrelsessuppleantpost ikke besat ved den ordi-
nære generalforsamling er bestyrelsen bemyndiget til, med anden mulig person, at 
besætte en sådan post, gældende indtil næste ordinære generalforsamling.  
Paragraf 5: 
Bestyrelsen,  kompetence og møder 
1. Bestyrelsen har den styrende og udøvende myndighed i alle foreningens anliggen-
der. 
2. Formand eller 3 bestyrelsesmedlemmer kan sammenkalder til de enkelte bestyrel-
sesmøder, der mindst skal afholdes én gang i kvartalet. 
3. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig når mindst 4 af bestyrelsens beslutningsdyg-
tige medlemmer deltager i sagsbehandling og afgørelse. Er der under 5 deltager ved 
bestyrelsesmødet skal den ene i så tilfælde være den valgte eller fungerende for-
mand. 
4. Enhver afstemning ved bestyrelsens møder afgøres ved simpelt absolut flertal.  I 
tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
5. Er et bestyrelsesmedlem inhabil i en sag, må vedkommende ikke overvære sags-
behandling og dennes afgørelse i bestyrelsen.  
Om et medlem er inhabil afgøres til enhver tid af den øvrige bestyrelse 
6.  Kassereren opkræver kontingenterne og fører foreningens regnskab. 
7. Sekretæren fører en kortfattet protokol over forhandlinger og beslutninger ved de 
enkelte bestyrelsesmøder og denne underskrives af alle i det aktuelle møde           
deltagende bestyrelsesmedlemmer. 
8. Bestyrelsen er berettiget til at anvende lønnet sekretær/kasserer hvorved pkt. 6 
og 7 kan være én sekretariatsfunktion. Ligeledes er bestyrelsen berettiget til at re-
fundere formandens løbende udgifter grundet foreningsarbejdet. 
9. Formandens underskrift forpligter foreningen.  Ved køb og salg af ejendele, an-
bringelse af foreningens midler andetsteds end på foreningens  normale bankkonti, 
pantsætning eller lignende, kræves et kvalificeret relativt flertal på mindst 5 stemmer 
for opnået godkendelse på et bestyrelsesmøde. 
Kasserer og formand har enkeltvis prokura til at hæve midler fra foreningens drifts-
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Følgende forslag til nye Vedtægter er modtaget til behandling på den ordinære gene-
ralforsamling. Forslaget bedes medbragt til generalforsamlingen. 
Grundet det omfattende materiale vil forslaget ikke blive gennemgået på selve gene-
ralforsamlingen i alle sine enkeltheder inden afstemningen.  Kun hvor medlemmerne 
har direkte spørgsmål vil dette naturligvis blive taget op til drøftelse. 
 
Vedtægter for Æ Synnejysk Forening stiftet 27. januar 2000. 
Paragraf 1: 
Foreningens navn, hjemsted, formål og opgaver 
•  Foreningens navn er Æ Synnejysk Forening. 
Hjemsted og værneting 
Formandens hjemby er hjemsted og dennes retskreds er værneting. 
Foreningens formål  
• er tværkulturelt og upolitisk   
• at styrke og bevare de sønderjyske dialekter samt den sønderjyske kultur 
• at støtte eller stå for udgivelse af bøger, tidsskrifter, redegørelser og andre 

offentliggørelser, der ved fremlæggelser viser, fremmer og klarlægger det for-
skelligartede sønderjyske sprog og den specielle landsdelskultur. 

•  at gennemføre møder og arrangementer for at samle medlemmerne og her-
igennem at udbrede kendskabet til sønderjyske sprog samt sønderjysk kultur 
og tradition. 

Paragraf 2: 
Medlemmer,  optagelse og betingelser 
Optagelseskrav og -kriterier: 
Foreningens medlemskreds består af medlemmer, der enten er født i Sønderjylland 
eller har tilknytning til landsdelen og/eller vil arbejde for at fremme foreningens for-
mål. 
 
Der kan registreres følgende medlemskategorier: 
1. personlige medlemmer 
2. hustands-medlemskaber  
3. firma-, støtte- og sponsormedlemskaber 
4. ungdomsmedlemmer (under 20 år) 
5. medlemmer med bopæl i udlandet. 
6. æresmedlemmer (udnævnes af bestyrelsen) 
Paragraf 3: 
Kontingent  
Kontingentet for alle medlemstyper fastsættes til enhver tid af bestyrelsen og opkræ-
ves helårligt i årets første kvartal.  Bestyrelsen kan opkræve ½ årskontingent ved ny-
indmeldelser i sidste halvår. 

Forslag til nye vedtægter 
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Antal mælemme
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Go spredning i voss 1513 mælemme 
Af Erik Haase, Tynne 

Da vi stiftet æ forening i 2000, va 
det voss mål å lau en forening for 
hele Synnejyland. Heldigvis ha det 
vist sæ å hold vand. Mæ æ statistik 
fra voss mælemsdatabase, kan 
man se at det æ Affenrå, Harsle, 
Rødkro, Synneborg å Tynne, som 
æ naun af de bye mæ flest mæ-
lemme. It mindst æ det dejle å se 
at vi å ha manne mælemme i bye 
uen for Synnejylland. F.eks. Kolding 
å Ribe ha henholdvis 12 å 11 mæ-
lemme. Vi har sågar 130 mælemme 
å Sjælland. Deh tæ komme det ca. 
130 mælemme, som æ mælem af 
Synnejysk Ambassade i København. 
Endvidere ha vi 17 mælemme i æ 
ueland, som komme fra: USA, Bel-

gien, Tyskland å Sverige. Det 
æ lidt sjawt å tænk å at de 
følle mæ i olt va vi laue i æ 
forening, selvom de it boe i æ 
land mæe.  

Antal Kommune  
219 Aabenraa 
108 Haderslev 
102 Rødekro 
77 Sønderborg 
73 Tønder 
64 Vojens 
55 Løgumkloster 
53 Tinglev 
50 Kruså 
43 Padborg 
41 Gråsten 
36 Nordborg 
29 Agerskov 
27 Bredebro 
22 Bolderslev 
22 Skærbæk 
22 Højer 
21 Broager 
19 Toftlund 
18 Augustenborg 
17 Rødding 
15 Bylderup-Bov 
14 Christiansfeld 
13 Egernsund 
12 Kolding 
12 Syd Als 
12 Gram 
11 Ribe 
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Hemæ inkolle/indbye vi oll e mæ-
lemme te generalforsamling mæ spi-
sen o stoe, stoe  unneholning. 
O dé finne staj o æ Harmonien, 
Gåskærgade 19 i Ha´sle 
Program 
Kl. 18.30: Solæch som I sjel ska lau 
som dé æ vanle 
kl. 19.15: Generalforsamling – vi 
begynne mæ en sang 
kl. 20.15: Gu´l  ærte mæ dé hel´ - o 
så synge vi igen 
Kl. 21.00: Rychpause (det æ rychfor-
bud i æ sal) 
kl. 21.15: Willy´s Kaffeklub mæ dæ 
berømt revy o synnejysk 
Æ Solæch o æ ærtsupp koste iolt  
150,- krone uen drikkel´s 
Æ unneholning fæ I gratis som en 
gav´ fra jæ forening 
Temelding: Te Karin o tlf.:73 62 10 
10 (9–6) eller o  
karin.kaasgaard@sjec.dk  
evt. via  www.synnejysk.dk 
Haus o témel´ jæ i goe ti fo sjel om 
vi hæ plas te richte manne, så ve dæ 
nok, mæ den unneholning kom rich-
te manne i oe. Vi rejne it mæ dé 
betye nau, da vi jo ha reseveé den 
stoe teatersal, men sku dé veé så 
blivé det ette æ princip ”føst té møll´ 
”. 
I ka løjs meje o e jemmesie 
I hæ richte nau o gle´ jæ té. 
O gensyn i Ha´sle 

Generalforsamling den 29. januar 2004 
Af Arne Ohlsen, Ha’sle  
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Dausorden 
 
1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Regnskabsaflæggelse 
4. Indkomne forslag 
5. Valg af bestyrelse 
6. Valg af bestyrelsessuppleant 
7. Valg af revisor  
8. Valg af revisorsuppleant 
9. Eventuelt 

Vi ha li som siest å send girokort tæ 
folk, som ha væt mælemme i 2002. 
Det kund tænkes at de blot haej 
forglemt å betal æ kontingent.  
 
Hvis man har betal kontingent i 
novembe elle decembe 2003, ka 
man it betal kontingent for 2004.  
 
Hvis man betal husstandskontin-
gent, væ vi gern ha olle naun i æ 
husstand. Eventuelt skriv vå manne 
mælemme det æ i husstand. 

Kontingente for 2004 
  

100 kr. som privatperson. 
 
150 kr. pr. husstand (par m.m.) 
 
60 kr. hvis man æ unne 20 åe. 
 
500 kr. for firmaer.  
 
150 kr. pr. husstand i æ ueland. 


