NYT FRA GENERALSEKRETÆREN

København, den 20. september 2017

Send venligst videre til foreningens bestyrelsesmedlemmer

Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd
Kære alle.
Sommeren er ovre – det er jævndøgnstid, og foreningslivet er allerede i høje omdrejninger med alle
mulige arrangementer. Samtidig skal det kommende års aktiviteter planlægges – husk, at I kan få
jeres program for det kommende år ud via sekretariatet sammen med kontingentopkrævningen indtil
midten af november. Næste chance for at få en gratis udsendelse til jeres medlemmer er sammen
med Dybbølmærkerne fra primo januar til ultimo februar 2018. Det er en god ide at kontakte Flemming
Hvass i god tid og aftale det praktiske med ham.
Husk, at der er mulighed for at få tilskud fra hovedforeningen til lokalforeningsarrangementer, som I
selv har svært ved at finansiere. Indsend en kort beskrivelse af aktiviteten og budget med tydelig
angivelse af egenfinansieringen – så vil I få et hurtigt svar.
Grænsen
I har sikkert bemærket, at Merlin Christophersen og ikke Anna-Lise Bjerager var redaktør af augustnummeret af Grænsen. Anna-Lise var sygemeldt før ferien, men efter tre uger på arbejde efter ferien
blev hun sygemeldt på ny. Anna-Lise har slået hovedet slemt med efterfølgende hovedpine og
problemer med at arbejde foran computerskærmen. Hun er endnu ikke klar, så i mellemtiden har vi
ansat Rasmus Vangshardt som afløser. Rasmus har tidligere været redaktør for Grænsen, men er nu
hovedsageligt beskæftiget som forfatter og som litteraturanmelder ved Kristeligt Dagblad.
Referat af bestyrelsesmødet den 9. september 2017
Alle referater af bestyrelsesmøder lægges ud på hjemmesiden – se
http://www.graenseforeningen.dk/referater-af-bestyrelsens-moder.html Her kan I også se referatet af
det sidst afholdte bestyrelsesmøde.
TV fra Sydslesvig
Komikeren Jonatan Spang har været i Sydslesvig og optage et program i satireserien ”Tæt på
Sandheden”. Programmet sendes på DR2 på søndag den 24. september kl. 21.00.
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Grænseforeningens hjemmeside
Vores hjemmeside er igen blev opdateret og yderligere sikret mod misbrug. Opdateringen har denne
gang været særlig omfattende, og der er derfor forskellige fejl på hjemmesiden. Vi har allerede fanget
og rettet de fleste, men giv os endelig besked, hvis I opdager noget, som ikke virker tilfredsstillende.
Biblioteker
Der er gennem de senere år, ikke mindst i forlængelse af kommunalreformen, nedlagt mange små
folkebiblioteker rundt omkring. Samtidig har en hel del desværre også opsagt deres gratis
abonnement på Grænsen.
Vi har nu optaget de tilbageværende biblioteker som gratister i lokalforeningens medlemskartotek. Det
giver lokalforeningsformanden mulighed for at se, hvilke biblioteker i lokalområder der modtager
Grænsen og dermed viden om, hvilke biblioteker der ikke modtager Grænsen. Det er måske en idé at
henvende sig på de pågældende biblioteker og spørge efter Grænsen eller simpelt hen tilbyde dem et
gratis abonnement.
Europæisk borgerinitiativ
I sidste nyhedsbrev orienterede jeg om det europæiske borgerinitiativ og bestræbelserne på at
indsamle 1 mio. underskrifter i hele Europa. Vi har fået en hel del underskrifter fra lokalforeninger,
men vi har også gjort den erfaring, at det er vanskeligt at udfylde skemaet korrekt, fordi
bogstavfelterne er alt for små og fordi der er mange muligheder for misforståelser.
Vi opfordrer derfor til, at I bruger den elektroniske vej i stedet ved at gå ind på FUEN’s hjemmeside og
underskrive der. Det direkte link til den danske side er https://ec.europa.eu/citizensinitiative/32/public/#/
Brug af medlemsdatabasen
Grænseforeningens medlemsdatabase har skiftet navn fra ”Vennedatabasen” til ”Collect”. Jeg kender
ikke forklaringen – men det lyder sikkert mere smart i nogles ører. Hovedsagen er, at der ikke er sket
ændringer i indholdet.
Mange har efterspurgt hjælp til udskrivning af medlems- og restanceliste. Jeg vedhæfter en manual
om dette emne her. Hvis der bliver tid på lokalforeningsmøderne, vil vi for de særligt interesserede
gennemgå, hvordan I udskriver medlemslister m.m., og hvordan I via medlemsdatabasen sender en email til alle medlemmer af jeres lokalforening. Hvis I vil have hjælp hertil, er det en god ide at
medbringe en bærbar computer.
Dette nyhedsbrev er sendt både som almindelig e-mail via Outlook og som e-mail via
medlemsdatabasen. Fremover vil ”Nyt fra generalsekretæren” udelukkende blive sendt via
medlemsdatabasen.
Lokalforeningsmøder
Som tidligere nævnt afholdes efterårets lokalforeningsmøder den 7. oktober i Middelfart og den 14.
oktober i Jystrup. Indbydelse og program er udsendt.
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