
 

 

 

 

 

 

 

  

København den 12. marts 2020  
 

 
 

NYT FRA GENERALSEKRETÆREN  
 
 
Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd  
 
 

Kære alle. 
 
Det strømmer ind med aflysninger af arrangementer i de kommende uger på grund af 
Corona-virus. Virussen har langt større slagkraft end nogen forestillede sig, vi skal i de 
kommende måneder indordne os under de vilkår, virussen giver. Alle har et stort medansvar 
for at udstrække epidemien så længe, at vores sundhedsvæsen kan håndtere alle 
behandlingskrævende i den periode, hvor flest er syge samtidig. Problemet er, at ingen 
endnu ved, hvornår det tidspunkt kommer.  
 
På baggrund af statsministerens udmelding har vi lukket Grænseforeningens sekretariat fra 
og med i eftermiddag. Alle medarbejdere bortset fra en enkelt vil arbejde hjemme frem til 
mandag den 30. marts. Vore telefoner er åbne, så I kan altid få fat på os. 
 
Vores anbefaling er at følge statsministerens udmelding og aflyse arrangementer, som helt 
sikkert skal aflyses, men også at være afventende i forhold til begivenheder længere ude i 
fremtiden. Ingen kan efter det seneste pressemøde være i tvivl om, at alle møder og 
arrangementer frem til 30. marts skal aflyses. Det kommer formentlig også til at ske i 
perioden til og med Påske (frem til den 13. april). Derefter er alt usikkert og det er derfor 
uklogt på nuværende tidspunkt at melde noget ud om tiden efter Påske. 
 
Den hurtigste og billigste måde at annoncere ændring/aflysning af arrangementer er via e-
mail. Flemming Hvass vil være parat ved telefonen (tlf. 40 85 72 49) til at hjælpe med dette, 
hvis nødvendigt. Det er også en god ide at ændre i arrangementskalender på hjemmesiden. 
 
Hvis I tvinges til at udskyde en generalforsamling, så vil I med stor sandsynlighed ikke kunne 
overholde foreningens vedtægter, fordi der vil være en tidsfrist. Konsekvensen vil være, at 
generalforsamlingen – når den bliver afholdt senere på året – skal godkende, at man er 
beslutningsdygtig på trods af, at mødet afholdes for sent på året. Dette bør ikke blive et 
problem, da situationen i dag er alvorlig og dermed god grund til at udskyde. Det betyder 
dog, at bestyrelsen skal fortsætte, indtil generalforsamlingen så kan afholdes. 
 
Vi kan endnu ikke svare de af jer klart, som har arrangeret koncerter med Sigurd Barrett, 
men det ligger fast, at der er et påbud fra på mandag og 14 dage frem om, at alle 
arrangementer med over 100 deltagere skal aflyses. De af jer, som frem til 30. marts har 
koncertarrangementer med Sigurd Barrett er med henvisning til statsministerens udtalelser 
nødt til at aflyse. Vi forventer, at der i løbet af i dag og i morgen kommer en følgelovgivning, 
som helt eller delvist kompenserer for de tab, I måtte få. Vi vil holde jer tæt informeret om 
udviklingen. 
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Der bliver også taget vidtgående skridt i Slesvig-Holsten. Skoler er blevet påbudt at aflyse al 
rejseaktivitet ud af Slesvig-Holsten frem til sommerferien. Det betyder, at UngGenforening i 
uge 20 er aflyst. I kan i øvrigt holde jer orienteret om aflysninger i det danske mindretal via 
https://www.fla.de/wp/dailys/ssw-aflyser-regionalkonference-husum/ 
 
Vi vil holde jer løbende orienteret på hjemmesiden og med ”Nyt fra generalsekretæren”, 
ligesom I altid er velkommen til at kontakte mig på e-mail ket@graenseforeningen.dk eller 
telefon 20 23 19 84, hvis I har konkrete spørgsmål. 
 
Bedste hilsener 
Knud-Erik 

 
 

Med venlig hilsen 
 
 
 
Knud-Erik Therkelsen 
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