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NYT FRA GENERALSEKRETÆREN  
 
 
Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd og bestyrelsesmedlemmer 

 
 
Kære alle. 
 
Corona-krisen fortsætter, og specielt er vi hårdt ramt i hovedstaden. Frem til 18. oktober arbejder ca. 
halvdelen af vores medarbejdere hjemme, mens den anden halvdel er på sekretariatet. I kan altid få fat på 
os via hovednummeret eller via de enkelte medarbejderes mobiltelefoner og email adresser. Vi håber 
smittetallene bliver bedre efter efterårsferien.  
 
Vi har fået etableret et samarbejde med Museet på Sønderborg Slot om Genforeningsbussen, som besøger 
skole- og gymnasieklasser i hele Danmark frem til den 31. oktober. Samarbejdet betyder, at turneen 
forlænges med fire uger fra den 15. november og frem til jul. Vores medarbejdere Gunvor Vestergaard, 
Claus Jørn Jensen og Per Oetzmann vil på skift være med bussen for at tale med lærere på de skoler, som 
besøges og motivere dem til at inddrage Sydslesvig i deres undervisning. Skolebesøg de sidste fire uger 
bookes nu. Det kunne være en god anledning for lokale grænseforeninger til at kontakte lokale skoler og 
gøre dem opmærksom på denne ekstra mulighed.   
 
Sendemandsmøde 2020 
Vi har nu 56 tilmeldte sendemænd fra 30 lokalforeninger til Sendemandsmødet. Kan vi komme op på 70, vil 
det svare til et normalt Sendemandsmøde. Tilmeldingsfristen er den kommende weekend. 
 
Alle tilmeldte får tilsendt et portrætinterview med Peter Skov-Jakobsen dagen før Sendemandsmødet. 
Interviewet bringes i Grænsen, som udkommer samme dag. I øvrigt genudsender DK4 torsdag den 15. 
oktober kl. 00.30 (altså natten mellem onsdag og torsdag) Siegfried Matloks interview med Peter Skov-
Jakobsen på baggrund af hans sønderjyske relationer.  
 
Sendemandsmødet gennemføres i overensstemmelse med diverse corona-retningslinjer. Det betyder bl.a. 
overholdelse af afstandskrav, faste pladser og mundbind, når man går til og fra sin plads. Der vil være 
reserveret pladser til foreningens bestyrelsesmedlemmer ved de to forreste borde i Centersalen. 
 
Sendemandsmødet vil blive ”livestreamet” på Facebook til medlemmer af gruppen ”Forum for 
lokalforeninger i Grænseforeningen”. For at følge den direkte udsendelse skal du have en Facebook profil 

og være tilmeldt den nævnte gruppe. Via https://www.facebook.com/groups/748652248879271 kan 
du komme ind på siden, hvor du skal trykke på den røde knap ”Bliv medlem af gruppen”. Så vil vi 
meget hurtigt godkende dig. Når vi begynder at transmittere fra Sendemandsmødet, vil du, som 
øvrige medlemmer af gruppen, få en notifikation (meddelelse) om, at transmissionen er begyndt.  
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Referat af lokalforeningsmøder 
Referatet er vedhæftet her. Lokalforeningskonsulenterne gennemgik de aktuelle corona-regler for 
afholdelse af møder m.m. Jeg vedhæfter som aftalt de plancher, som blev brugt i gennemgangen samt 
manualen, som beskriver hvordan vi samarbejder om udsendelse af lokalforeningernes programmer. De 
kan også findes på vores hjemmeside https://graenseforeningen.dk/service-lokalforeninger 
 
Bankgebyrer og negativ rente 
På lokalforeningsmødet i Ringsted blev problemet med de høje gebyrer, som bankerne pålægger små 
foreninger samt negativ forrentning af foreningernes indestående nævnt. Jeg har rejst spørgsmålet om 
bankgebyrer over for formand for Dansk Folkeoplysnings Samråd Per Paludan Hansen, der også sidder i 
Grænseforeningens bestyrelse.  
 
Her og nu vil vi på sekretariatet gerne hjælpe de lokalforeninger, der betaler negativ rente af deres 
indestående. Vi kan tilbyde, at indestående hos os forrentes med nul procent i rente (sekretariatet betaler 
selv negativ rente). For at lette sekretariatets arbejde med dette skal Indestående være uopsigeligt de 
første 3 måneder. Beløbet skal være deleligt med 1.000 og må ikke udgøre mindre end 5.000 kr. 
 
MobilePay Box 
Flemming Hvass præsenterede på lokalforeningsmøderne en mulighed for nemt og billigt at oprette en 
MobilePay Box, så I kan modtage betalinger til jeres forening ad den vej. Se vedhæftede beskrivelse af 
hvordan man gør. Beskrivelsen findes også på vores hjemmeside. 
 

Nyt om Genforeningsrosen 

På lokalforeningsmøderne blev information om Genforeningsrosen efterlyst. Rosen kan købes ”barrods” i 

flere havecentre fra uge 41, altså nu. Bl.a. i begrænset antal i Plantorama i følgende afdelinger: Randers, 

Egå, Odense, Sønderborg og Amager. Rosen forhandles ikke online.  

Desuden har følgende havecentre bestilt genforeningsrosen: Laurbjerg Planteskole i Ringkøbing, Aldershvile 

planteskole i København, Sønderborg planteskole og Kalundborg havecenter. Muligvis flere steder, så spørg 

evt. din lokale forhandler. Genforeningsrosen vil desuden kunne købes ”pottet” fra marts.  

Beskæringsvejledning fra rosenforædler Rosa Eskelund: Klip rosen ned til 15-25 cm over jorden fra medio 

marts/medio april afhængig af vejret. Ønsker man en større rose beskær da kun let og i samme tidsrum.   

Familie-Sprog-Festivalen 
Familie-Sprog-Festivalen for børn i 5-12-årsalderen og deres voksne skulle have været afholdt på 
Christianslyst i efterårsferien. Den er udskudt til den 15. til 17. oktober næste år (efterårsferien), hvor 
arrangørerne fra SSF, SdU og Grænseforeningen vender stærkt tilbage.  
 
I mellemtiden kan man prøve arrangørernes ”gør det selv” aktivitetspakke til denne efterårsferie og deltage 
i lodtrækningen om fine præmier fra samarbejdspartnerne. Du finder det hele i festivalens Facebookgruppe 
fra uge 42: https://www.facebook.com/groups/familiesprogfestival 
 
Bedste hilsener 
Knud-Erik 
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