
 

 

 

 

 

 

 

  

 
  

 

København, den 1. juni 2018  
 
 
 
Send venligst videre til foreningens bestyrelsesmedlemmer 
 
 
Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd 
 
Tak for et vel overstået Sendemandsmøde i Vingsted sidste weekend. 46 
lokalforeninger var repræsenteret med 90 sendemænd, hvilket var væsentlig flere 
end sidste år. 
 
Til jeres orientering vedhæftes Jens Andresens og bestyrelsens mundtlige beretning 
samt foreningens handlingsplan. Beretningen er værd at læse og handlingsplanen 
giver et indtryk af aktivitetsniveauet. Send venligst videre til jeres medlemmer.  
 
Der blev på Sendemandsmødet rejst kritik af sekretariatets service over for 
lokalforeningerne. På baggrund af kritikken vil vi på sekretariatet meget gerne have 
en dialog med lokalforeningerne om, hvordan vi kan gøre det bedre. 
 
I dag tiltræder vores nye økonomichef Lars Dysgård, samtidig med at Gert Mailand 
fortsætter et stykke tid endnu. Det giver administrationen af lokalforeningerne flere 
ressourcer, og en af Lars Dysgårds første opgaver bliver at sætte sig ind i 
medlemsdatabasen og forbedre den, hvor det er muligt. 
 
Endvidere vil bestyrelsen nedsætte et lokalforeningsudvalg med Per Grau Møller 
som formand og med to andre bestyrelsesmedlemmer samt medlemmer fra 
lokalforeningerne. Udvalget får til opgave at vurdere, hvordan sekretariatets service 
kan forbedres. Det gælder især forhold omkring medlemsdatabasen, der inden for de 
seneste måneder er blevet opdateret med de fordele og ulemper, det nu en gang 
giver, og det gælder lokalforeningernes synlighed på hjemmesiden og en øget 
brugervenlighed der, så foreningens tillidsfolk hurtigere kan finde de oplysninger, de 
har brug for. Endelig har hjemmesiden ikke været stabil. Den er med jævne 
mellemrum ”gået ned”, hvilket der nu er rådet bod på, idet hjemmesiden er lagt over 
til en udbyder, der i en årrække har dokumenteret 100% driftssikkerhed. 
 
Kontingentfastsættelse er et fast punkt på Sendemandsmødets dagsorden, og igen i 
år besluttede Sendemandsmødet at fastholde det nuværende kontingent til 
hovedforeningen på 120 kr. pr. husstand (+ 5 kr. i administration for de foreninger der 
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opkræver via hovedforeningen). Det giver lokalforeningerne rum til selv at øge 
kontingentet og dermed få en bedre økonomi. Mange lokalforeninger har et meget 
lavt kontingent i forhold til andre lignende foreninger og i forhold til de fordele, man 
får som medlem af Grænseforeningen: Et vel redigeret og relevant blad, mange gode 
foredragsarrangementer, fine ture til Sydslesvig og andre steder og et for mange 
medlemmer højt værdsat foreningsfællesskab. 
 
Jeg gør opmærksom på, at foreningen igen i 2018 har afsat 150.000 kr. i tilskud til 
lokalforeningernes arrangementer. I 2017 blev beløbet ikke brugt, så der er bestemt 
muligheder, og vi er altid lydhøre, hvor en lokalforening er usikker på, om et 
arrangement kan gennemføres inden for de økonomiske rammer, en lokalforening 
har.  
 
For at få tilskud, skal der indsendes en ansøgning, hvor aktiviteten beskrives samt et 
budget, hvoraf det skal fremgå, at der er en rimelig egenbetaling. Jeg minder om, at 
hvis I inviterer foredragsholdere fra foreningerne i Sydslesvig, så betales transport og 
overnatning af de pågældendes forening under forudsætning af, at de taler om 
emner vedrørende mindretallet. 
 
I er altid velkomne til at kontakte foreningskonsulent Claus Jørn Jensen, hvis der er 
den mindste tvivl, eller til at komme forbi sekretariatet. Det er selvfølgelig også en 
mulighed at arrangere en tur for jeres medlemmer til vores sekretariat. Vi giver altid 
frokosten og et oplæg om foreningens mange forskellige aktiviteter. 
 
 
Bedste hilsener – og på gensyn til De sydslesvigske Årsmøder 
 
 
 
Knud-Erik Therkelsen 
Generalsekretær 
 
 
 


