NYT FRA GENERALSEKRETÆREN

København, den 30. august 2018

Send venligst videre til foreningens bestyrelsesmedlemmer

Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd
.
Spørgeskemaundersøgelse til lokalforeningernes bestyrelsesmedlemmer
Som nævnt i sidste nyhedsbrev har Grænseforeningen et omfattende samarbejde med analyse- og
konsulentfirmaet Moos-Bjerre. Samarbejdet skal ses i lyset af 2020-udvalgets arbejde med at beskrive
og skabe rammer for debatten om Grænseforeningens fremtid.
I foråret gennemførtes en større undersøgelse om danskernes bånd til Sydslesvig, og netop nu
undersøges ”bredden i den sydslesvigske fortælling” gennem interviews med forskellige medlemmer
af mindretallet. Der er således blevet stillet spørgsmål til målgruppen for Grænseforeningens arbejde
og der stilles spørgsmål til dem, vores sag handler om, nemlig det danske mindretal.
Nu er turen kommet til lokalforeningerne bestyrelsesmedlemmer. Formålet er at afdække
lokalforeningernes vurdering af 1) tingenes tilstand, 2) udviklingen i den enkelte forening samt 3)
ønsker og forventninger til fremtiden.
Det er af meget stor vigtighed for 2020-udvalgets arbejde at få flest mulige besvarelser på
spørgeskemaet. Vi har valgt at bede alle lokalforeningsformænd selv besvare spørgsmålene, men
samtidig beder vi om, at denne opfordring videresendes til lokalforeningens øvrige
bestyrelsesmedlemmer.
I finder spørgeskemaet på https://www.moos-bjerre.dk/gf18, der udfyldes digitalt. Deadline for
besvarelse er onsdag den 12. september. Besvarelserne er anonyme og tilgår kun Moos-Bjerre, der
udarbejder en samlet rapport, som I naturligvis får tilsendt.

Hvis du ønsker, at bestyrelsesmedlemmer uden adgang til internet skal indgå i undersøgelsen, bedes
du hurtigst muligt give Flemming Hvass besked. Han vil så med almindelig post sende spørgeskemaet
til de pågældende, som, når de har udfyldt spørgeskemaet, bedes returnere det til Moos-Bjerre.
Tak for hjælpen!
Grænseforeningen får ny økonomichef
Grænseforeningens højt værdsatte økonomichef gennem 12 år Gert Mailand fratræder sin stilling 31.
august 2018. Gert Mailand har ønsket at gå på delpension, men han fastholder sin tilknytning til
Grænseforeningen endnu nogle år i en reduceret stilling som administrator af foreningens fonde og
legater.

Side 2/2
Stillingen som økonomichef overtages samtidig af Lars Dysgård, der kommer fra en lignende stilling
ved Bibliotekarforbundet. Han vil samtidig få det overordnede ansvar for foreningens medlemsservice
og datasikkerhed.
Lokalforeningsmøder
Som tidligere udmeldt finder de kommende lokalforeningsmøder sted lørdag den 27. oktober i Jystrup
og lørdag den 3. november i Middelfart.

Bedste hilsener,

Knud-Erik Therkelsen
PS Moos-Bjerres Rapport om ”Danskernes binding til mindretallet” er vedhæftet. Vær opmærksom på
at rapporten fylder 64 sider

