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NYT FRA GENERALSEKRETÆREN  
 
 
 
Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd og bestyrelsesmedlemmer 

 
 
Kære alle. 
 
Dette nyhedsbrev kommer især til at handle om den nye procedure i forbindelse med udsendelse af 
programmer. Nederst i dette brev har vi forsøgt at beskrive proceduren, ligesom en række bilag er 
vedhæftet. Hvis I læser det grundigt igennem, er der lejlighed til at stille spørgsmål på 
lokalforeningsmøderne den 12. og 19. september.  
 
Vi har i øvrigt fået få tilmeldinger til lokalforeningsmøderne og håber, flere vil tilmelde sig. Se vedhæftede 
program. Tilmelding kan ske til Claus Jørn på tlf. 21 72 13 35. Lokalforeningsmøderne vil blive afholdt i 
overensstemmelse med corona-reglerne. 
 
Sendemandsmøde 2020 
Som nævnt i sidste ”Nyt fra generalsekretæren” var sidste frist for lokalforeningerne til at foreslå punkter til 
Sendemandsmødets dagsorden og komme med forslag til kandidater til formandspost og bestyrelse den 
22. august. Biskop Peter Skov-Jakobsen er eneste kandidat til formandsposten og Karen Marie Ravn, 
Grænseforeningen for Viborg eneste kandidat til den ledige bestyrelsespost i Region Midtjylland. 
 
Nu er det vigtigt at give vores kommende formand et stærkt mandat til formandsposten, og derfor er det 
også vigtigt, at alle lokalforeninger møder op med jeres sendemænd til Sendemandsmødet den 17. oktober 
kl. 12.00 til 16.00 på Vingsted Centret. Dagsorden m.v. udsendes i næste uge. Mødet indledes med frokost 
kl. 12.00. Deltagelse er gratis. Dagen før sender vi et portrætinterview med Peter Skov-Jakobsen til alle 
lokalforeningsformænd og sendemænd, som er tilmeldt Sendemandsmødet. 
 
Da deltagelse på grund af pandemien er begrænset til sendemænd og landsforeningens 
bestyrelsesmedlemmer, vil forsøge at streame fra Sendemandsmødet via TEAMS og via Facebookgruppen 
”Forum for lokalforeninger i Grænseforeningen”, så alle kan følge begivenhederne. Hvis nogen i din 
lokalforening ønsker at følge Sendemandsmødet via TEAMS, bedes I tilmelde de pågældende med e-mail 
adresse her. Vi skal bruge e-mail adressen til at invitere de pågældende til at deltage. Hvis nogen ønsker at 
følge mødet via Facebook skal man selv melde sig ind i den nævnte Facebook-gruppe. Hvis I er i tvivl om det 
tekniske, vil lokalforeningskonsulenterne meget gerne hjælpe. 
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Vi vil på forsøgsbasis gøre det samme til de to lokalforeningsmøder 
 
Idebryggeriet 
Jeg minder om, at lokalforeningskonsulenterne har inviteret til seminaret ”Idebryggeriet” den 6.-7. 
november 2020 på Severin i Middelfart. Alle bestyrelsesmedlemmer er MEGET velkomne. Se vedhæftede 
fil. Tilmelding til Maria Strøm på tlf. 28 90 92 37 eller Bonnie Barr på tlf. 21 34 34 03. 
 
HUSK hjemmesidekursus 
Lokalforeningskonsulenterne har inviteret til kursus i Aarhus om redigering af hjemmeside tirsdag den 22. 
september kl. 16.30 til 20.00. til Maria Strøm på tlf. 28 90 92 37 eller Bonnie Barr på tlf. 21 34 34 03. Hvis I 
lokalt eller i samarbejde med andre lokalforeninger kan samle 8-10 personer til et sådan kursus, vil vores 
lokalforeningskonsulenter gerne stå for undervisningen. 
 
Christianslyst 
Flere lokalforeninger er blevet præsenteret for skærpede regler i forbindelse med bestilling af ophold på 
Christianslyst. De er nu blevet ændret, således at en bestilling uden omkostninger kan aflyses ind til 6 uger 
før. Hvis man aflyser derefter, skal man betale 50 % af den aftalte pris. 
 
Familiesprogfestival 
Familiesprogfestivallen, som Grænseforeningen kreds 20 sammen med SSF og SdU har planlagt i 
efterårsferien, er på grund af pandemien udsat til den 19. til 21. marts 2021. Allerede tilmeldte bliver 
kontaktet, og der kommer mere information om festivalen løbende. 
 
Foreningsprogrammer 
Som vi har talt om på lokalforeningsmøderne, vil sekretariatet gerne effektivisere arbejdsgangen og styrke 
kvaliteten af de lokalforenings-programmer, som sendes ud til medlemmer. Derfor ændres proceduren 
med virkning for udsendelser i 2021, hvor lokalforeninger kan vælge at få udsendt program en eller to 
gange ud af tre muligheder i løbet af et år. De tre udsendelser sker umiddelbart før jul (deadline 1. 
oktober), umiddelbart før sommerferien (deadline 1. april) og ca. 1. oktober (deadline 15. august). Med 
deadline menes dato, hvor tekster og billeder skal være indsendt til Flemming på fh@graenseforeningen.dk 
 
Der er således deadline 1. oktober for programmer, som dækker 1. halvår eller evt. hele kalenderåret 2021, 
og som vi udsender umiddelbart før jul.  
 
Programmerne har B5 format (17,5 x 25,0 cm) og trykkes på 170 g silk papir, som er af høj kvalitet. Antal 
sider afhænger af programmets omfang. Hvis I præsenterer et årsprogram (eller et kredsprogram) med 8-9 
arrangementer, vil der være 8 sider til rådighed (forside, tre dobbeltsider og en bagside) og max. 6 billeder 
plus et forsidefoto, som genbruges i senere programmer. Jeg har vedhæftet et eksempel fra Tønder Amts 
Grænseforening. Er der tale om et halvårsprogram med 4-5 arrangementer må man nøjes med 4 sider 
(forside, dobbeltside og bagside) samt lidt færre billeder. 
 
Især billeder kan være en udfordring. I skal sikre jer at have ophavsret til de billeder, I bruger. Vi er ifølge 
ophavsretsloven forpligtet til at kreditere fotografen ved at skrive hans eller hendes navn ved billedet. 
Endvidere er det vigtigt at billedet har den nødvendige opløsning, hvilket også forklares i vedhæftede. 
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Skriv kun det mest nødvendige i programteksten. Se de to vedhæftede dokumenter: ”Sådan udfylder I jeres 
nye lokalforeningsprogram” med uddybende forklaringer og dokumentskabelonen, som I bedes skrive jeres 
tekst ind i og sende til Flemming.  
 
Husk at jeres tekst overføres til Magasinet Grænsen og til hjemmesiden. Når jeres program er lagt på 
hjemmesiden, kan I tilføje yderligere tekst. Bemærk, at andre kopierer jeres program til andre 
hjemmesider, f.eks. www.genforeningen2020.dk. Det er derfor vigtigt, at jeres program på hjemmesiden 
altid er ajourført, og at evt. aflysninger også fremgår. Giv lokalforeningskonsulenterne besked, hvis I ønsker, 
vi skal ændre noget på hjemmesiden.   
 
Det var en stor mundfuld. På lokalforeningsmøderne vil vi forklare mere om alt dette og besvare spørgsmål.  
 
 
 
Bedste hilsener 
Knud-Erik 
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