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NYT FRA GENERALSEKRETÆREN  
 
 
Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd og bestyrelsesmedlemmer 

 
 
Kære alle. 
 

Sommerferien nærmer sig efter et helt usædvanligt foreningsår, hvor der har været mange 
udfordringer for det frivillige foreningsdanmark. Nu vender vi forhåbentlig tilbage til normalen og 
alle mulige spændende aktiviteter i lokalforeningerne. Af større arrangementer kan vi glæde os til 
Folkemødet på Ejer Bavnehøj den 22. august, Sendemandsmøde den 4.-5. september, Konference 
på Christiansborg den 15. september om ”Danskerne findes i mange modeller”, Folkefest i Jelling 
den 17.-18. september og Familie-Sprog-Festival den 15.-17. oktober. Endvidere gennemføres i 
månederne august til oktober fire workshops om ”Broderi og Grænser”. 
 
”Danskerne findes i mange modeller” 
Bogen ”Danskerne findes i mange modeller – 15 portrætinterviews med unge danskere med 
bindestregsidentitet” udkom i maj måned. Nu inviterer Grænseforeningen til konference den 15. 
september kl. 12.30 -16.00 i Fællessalen på Christiansborg. Se vedhæftede indbydelse hvorfra du 
kan tilmelde dig. 
 
Foreningers problemer med banker 
Flere lokalforeninger har med god grund beklaget sig over bankernes gebyrpolitik og strenge krav 
til dokumentation, CVR-registrering m.m. På hjemmesiden findes der en guide til, hvordan man 
opretter CVR-nummer, medarbejdersignaturer og digital postkasse og en guide om, hvordan 
foreningen håndterer bankernes dokumentationskrav. Se  https://graenseforeningen.dk/service-
lokalforeninger  
 
Vi har flere gange kontaktet Dansk Folkeoplysnings Samråd om problemet, og jeg ved det er rejst 
over for kulturministeren, som ved en konference for nylig lovede at gøre noget ved problemet. Så 
der er lys forude. 
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Romeo og Julie 
Shakespeare Festival på Kronborg, får i år besøg af den anmelderroste gæsteforestilling “Romeo + 
Julie” af teatret Møllen i Haderslev. For at markere genforeningen af Sønderjylland spilles 
forestillingen på dansk og tysk (men mest på tysk), hvor Julies familie taler tysk imens Romeos 
familie taler dansk. Kontrasten mellem de to sprog er med til at aktualisere historien og trække en 
rød tråd til selve markeringen af genforeningen. Forestillingen spilles under åben himmel på 
Kronborg og afholdes den 11. til 14. august.  
 
Se vedhæftede bilag. Der er mulighed for grupperabat ved henvendelse til Marie Jessen på e-mail 
marie@hamletscenen.dk eller tlf. 60 83 31 64. 
 
Forslag til Sendemandsmødets dagsorden og forslag til kandidater til bestyrelsen 
Husk at sidste frist for indsendelse af punkter til Sendemandsmødets dagsorden og for indsendelse 
af kandidatforslag til bestyrelsen er fredag den 9. juli kl. 12.00. Forslag bedes sendt til mig. 
 
Bedste hilsener – og god sommerferie 
Knud-Erik 

mailto:info@graenseforeningen.dk
mailto:marie@hamletscenen.dk

