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Sendemandsmødet 2008
Det årlige Sendemandsmøde blev afholdt på Vingsted Centret den 25.-26. oktober 2008. Mødet samlede 109 sendemænd fra 62 lokalforeninger. Endvidere deltog hovedstyrelsesmedlemmer, 30 gæster fra Sydslesvig samt andre gæster, der bragte det samlede antal op på 239
deltagere.
I forbindelse med Sendemandsmødet talte generalløjtnant Kjeld Hillingsø ud fra titlen ”Hvor er
danskheden på vej hen”. Foredraget affødte en livlig debat. I forbindelse med festmiddagen
underholdt ”Det nye Tonefilmorkester” og søndag morgen stod undervisningskonsulent, tidligere højskoleforstander Jesper Moesbøl for morgensamlingen. Sendemandsmødet afsluttedes med et indlæg af chefbibliotekar Alice Feddersen fra Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig.
Grænseforeningens formand Finn Slumstrups mundtlige beretning blev taget til efterretning,
ligesom regnskabet for regnskabsåret 2007 – 2008 blev taget til efterretning.
Finn Slumstrup blev genvalgt som formand for Grænseforeningen.
Grænseforeningens Kulturpris blev ikke uddelt, men fire Duborg-lærere fik en økonomisk opmuntring i forbindelse med deres arbejde for det såkaldte ambassadør-projekt.
Louis Nielsen og Hustrus Legat blev uddelt for sidste gang, idet legatet er nedlagt. To lokalforeninger, nemlig GF for Ringkøbing og Omegn og GF for Randers og Omegn fik hver 5.000
kr. mens GF for Brylle, Tommerup, Verninge og Omegn fik 10.000 kr. til fortsat udvikling af
deres lokalforeninger.
Grænseforeningens Hovedstyrelse
I det forløbne år har Hovedstyrelsen været samlet den 25. og 26. oktober 2008, den 28. marts
og 22. august 2009. Hovedstyrelsen er blevet orienteret om foreningens daglige arbejde samt
arbejdet i foreningens udvalg, ligesom Hovedstyrelsen har skullet forholde sig til en række
indstillinger fra Forretningsudvalget. Endelig har Hovedstyrelsen behandlet foreningens regnskab og budget.
Hovedparten af Hovedstyrelsens arbejde har koncentreret sig om Grænseforeningens ledelsesstruktur og nye vedtægter. Struktur- og vedtægtsudvalget under Hovedstyrelsen har i årets
løb afholdt fem møder og bearbejdet tilbagemeldinger fra Hovedstyrelsen og lokalforeningerne. På hovedstyrelsesmødet den 22. august 2009 besluttede Hovedstyrelsen at indstille det
nye vedtægtsforslag til vedtagelse på Sendemandsmødet 2009.
På Hovedstyrelsesmødet 25. og 26. oktober 2008 blev Carl Holst, Ole Stig Andersen og Lise
von Seelen genvalgt som tingvalgte medlemmer af Hovedstyrelsen. Til Forretningsudvalget
valgtes Sigrid Andersen, Lars Sander, Christian Staugaard og Ejnar Børsting.

Støtte til det danske mindretal i Sydslesvig.
Grænseforeningen administrerer 35 fonde og legater med en samlet kapital på 57,3 mio. kr.
Legaterne har efter konsolidering og administration givet et samlet afkast på 4.1 mio. kr.,
hvoraf er uddelt 3.5 mio. kr. Grænseforeningen har modtaget 1.0 mio. kr. og af de resterende
2.5 mio. kr. er uddelt 2.0 mio. kr. til formål i Sydslesvig.
I det forløbne år har Civilstyrelsen givet tilladelse til sammenlægning af 16 mindre legater og
fonde med eksisterende legater og fonde. Anne Marie og Viggo Bønnerups Fond har således
fået tilført ca. 500.000 kr. og har nu en kapital på 1.5 mio. kr.
Grænseforeningen støtter på flere måder Sydslesvigske Børns Ferierejser, herunder med et
driftstilskud på 162.000 kr. I sommeren 2009 var 454 sydslesvigske feriebørn i Danmark, hvilket er 38 færre end det foregående år.
Grænseforeningens informationer.
Grænseforeningens Årbog 2010, som udkommer i slutningen af oktober 2009, består af 12
interviews med forskellige nøglepersoner om de pågældendes visioner for det danske mindretal.
Grænseforeningen udgiver medlemsbladet ”Grænsen” 6 gange årligt. Bladet, der redigeres af
Erik Lindsø, har i årets løb fået et kvalitetsløft og en meget rost udadvendt profil.
Hovedkontoret udsender tre-fire gange årligt et nyhedsbrev til Grænseforeningens tillidsfolk.
Grænseforeningens hjemmeside er i det forløbne år besøgt af ca. 165.000 mennesker som
har set ca. 370.000 opslag på hjemmesiden.
Grænseforeningens indsamlinger.
Det sønderjydske Lotteri har som nævnt i tidligere beretninger haft stigende vanskeligheder
med at klare sig i konkurrencen med Dansk Spil og andre lotterier med mere påtrængende
formål. På grund af svigtende omsætning kunne Det sønderjydske Lotteri i 2008 ikke leve op
til lovgivningens krav om, at mindst 35 % af omsætningen skal anvendes til formålet, og lotteriet er derfor nedlagt.
Det centralt organiserede skolesalg af Dybbølmærker er ligeledes nedlagt, mens salget af
Dybbølfrimærker til foreningens medlemmer og salget af de traditionelle Dybbølmærker via
lokalforeningerne opretholdes. Prisen for Dybbølmærket er hævet til 5 kr. og mærkerne kan
nu sælges over tre dage. Overskuddet går til lokalforeningernes oplysningsarbejde og er et
kærkomment supplement til lokalforeningernes økonomi efter at lotteriet er nedlagt.
Grænseforeningens oplysningsindsats
I de seneste år er der taget en række nye initiativer fra Grænseforeningens hovedkontor. Oplysningsindsatsen over for skoler og uddannelsesinstitutioner er intensiveret meget betydeligt
gennem kurser for grundskolelærere (33 deltagere), gymnasielærere (26 deltagere) og efterskole- og højskolelærere på Christianslyst. Samarbejdet med Duborg-Skolen om ambassadørprojektet udvikler sig fortsat ligesom indsatsen for at få flere unge sydslesvigere på danske
efterskoler fastholdes. Grænseforeningen har ydet tilskud på 207.000 kr. til 63 lejrskoleophold
i Sydslesvig for ca. 2.500 skolebørn. Foreningskonsulenten og gæstelærer Torsten Wulff har i
det forløbne år gennemført 73 skolebesøg på folkeskoler, gymnasier og efterskoler.

Grænseforeningen udgiver i slutningen af oktober i samarbejde med skolebogsforlaget ”Columbus” et nyt undervisningsmateriale, som har fokus på mindretalsspørgsmål og som er særligt anvendeligt i gymnasieskolens grundforløb. Undervisningsmaterialet er finansieret af tilskud fra Tipsmidlerne.
Grænseforeningens medlemstal
Medlemstallet er ultimo juli 2009 opgjort til 21.373. I årets løb er der indmeldt 767 nye medlemmer, hvilket er 366 færre end sidste år. Der har været 2.708 udmeldelser, hvilket for langt
hovedparten skyldes alder, således at nettotilbagegangen har været 1.941 medlemmer. I det
totale medlemstal indgår 268 individuelle medlemmer, som ikke er medlem af en lokalforening, 377 skoler og 22 biblioteker. I det forløbne år er der sket mange sammenlægninger af
lokalforeninger, således at det samlede antal lokalforeninger, som har indsendt indberetningsskema nu er opgjort til 87. Herudover har foreningen 6 hvilende lokalforeninger, som ikke har
indsendt indberetningsskema.
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