NYT FRA GENERALSEKRETÆREN

København, den 7. december 2017

Send venligst videre til foreningens bestyrelsesmedlemmer

Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd
Kære alle.
Omrokering på sekretariatet
Vi har igennem længere tid været generet af sygdom i medarbejderstaben. Pr. 1. januar vender
kommunikationschef Anna-Lise Bjerager tilbage. Rasmus Vangshardt har i en del af perioden
vikarieret for Anna-Lise, og han forstsætter efter nytår som vikar for Merlin Christophersen, som har
barselsorlov frem til 28. marts. Samtidig står Rasmus for tilrettelæggelsen af program m.m. i
forbindelse med Folkemødet på Bornholm.
Lisa Hedegaard Nielsen fratræder pr. 31. december. Hendes arbejdsopgaver bliver i første omgang
fordelt mellem øvrige medarbejdere, så henvendelser, som tidligere blev rettet til Lisa skal nu sendes
til Flemming Hvass på fh@graenseforeningen.dk. Lisas fratræden og genbesættelse af hendes stilling
indgår i nogle mere langsigtede ændringer i medarbejderstaben, som jeg vender tilbage til senere.
Endelig har vi ansat Christopher Warnke som studentermedhjælper. Christopher er formand for
Grænseforeningen Ungdom og vil primært arbejde med opbygning af ungdomsforeningen.
Minority Safepack
Som nævnt i tidligere nyhedsbreve m.m. går det meget langsomt med indsamling af underskrifter til
Minority Safepack. Rumænien har som det eneste EU-land nået sin målsætning (endda med 250%),
Ungarn har indsamlet 31%, Letland 25% og Tyskland ca. 3% af målsætningen. I Danmark er der
indsamlet 1.516 af de 10.000 underskrifter, vi gerne skulle op på, og i EU som helhed er der i dette
øjeblik indsamlet 82.292 underskrifter af den million, som skal nås inden den 3. april 2018. I kan følge
udviklingen på http://www.minority-safepack.eu/
Det er ikke godt!
Vores stærkeste ressource i denne sammenhæng er lokalforeningerne og vores medlemmer. Vi
vedlægger derfor i medlemsudsendelsen efter nytår så mange kort, som portogrænsen giver mulighed
for til alle vores medlemmer med en bøn om enten at registrere sig elektronisk eller at udfylde kortet
og returnere det til os.
I kan hjælpe med evt. at indsamle underskrevne kort ved jeres arrangementer og sende dem samlet til
os. Eller ved at uddele kort til jeres arrangementer, og så sende de udfyldte kort til os.
Når I modtager kort fra medlemmer, må I meget gerne kontrollere, at de er korrekt udfyldt (også med
fødested).
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Glædelig jul
Endelig vil jeg på vegne af den samlede medarbejderstab ønske alle ildsjæle i Grænseforeningen en
glædelig jul. Det er fortsat et utroligt engagement, vi møder ude i lokalforeningerne, hvilket også
afspejles af den lange arrangementslist på de sidste sider i GRÆNSEN.

Bedste hilsener

Knud-Erik Therkelsen
Generalsekretær

