København, den 10. december 2018

NYT FRA GENERALSEKRETÆREN

Send venligst videre til foreningens bestyrelsesmedlemmer
Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd
Kære alle.
Fredning af genforeningssten
Som I har kunnet læse i Grænsen har kultur- og kirkeminister Mette Bock besluttet at frede alle
genforeningssten og -mindesmærker, hvilket betyder, at stenene ikke må flyttes, ødelægges eller
ændres uden Slots- og Kulturstyrelsens godkendelse. Dog bliver det tilladt at rense og opmale
bogstaverne uden særlig tilladelse, ligesom man naturligvis må vedligeholde arealet omkring stenene.
Fredningen sker på Grænseforeningens foranledning, hvilket også giver os et særligt ansvar i forhold
til stenene. Hvis du som lokalforeningsformand for Grænseforeningen bliver spurgt mere detaljeret,
kan nedenstående være godt at vide:
Alle genforeningssten og -mindesmærker vil fra sommeren 2019 og senest i løbet af 2020 blive
beskrevet af 10 lokale tilsynsmuseer, som vil opmåle, beskrive og fotografere mindesmærkerne og
udarbejde en fredningsbeskrivelse til på Slots- og Kulturstyrelsens database over samtlige fredninger i
Danmark (www.kulturarv.dk/fundogfortidsminder).
Hvis stenen står på offentlig grund, vil den offentlige myndighed få besked om fredningen. Hvis stenen
står på privat grund, vil ejeren ligeledes få meddelelse herom, men her skal fredningen tinglyses,
hvilket er afgiftsfrit. For private ejere betyder fredningen blot at ejerne ikke må fjerne eller ødelægge
mindesmærket. Der følger ingen krav til private ejere om vedligeholdelse mv.
Der går altså en rum tid, inden fredningen bliver bekendtgjort for den enkelte lodsejer, hvorved
fredningen træder i kraft. Jeg er overbevist om at langt de fleste er positive over for initiativet, men der
kan måske være grund til enkelte steder at holde øje med, at der ikke sker mindesmærkerne noget
inden fredningen træder i kraft.
Per Grau Møller har udarbejdet vedhæftede Danmarkskort, der viser hvor mange sten der står i de
enkelte kommuner. I kan orientere jer mere detaljeret om den enkelte genforeningssten på
hjemmesiden www.ambirk.eu/genforeningsstene
Udsendelse af Dybbølmærker
Som sædvanlig har lokalforeningerne mulighed for at få program, brev eller lignende sendt ud
sammen med Dybbølmærkerne, som udsendes løbende fra primo januar til ultimo februar.
Giv besked til Flemming Hvass (fh@graenseforeningen.dk) om hvad og hvornår, I ønsker
meddelelsen udsendt. Hvis I ikke ønsker at gøre brug af denne service, må I meget gerne give besked
om dette, så vi ved, at der ikke kommer noget fra jer.

Side 2/2
Markering af Genforeningen
Vi har endnu ikke noget nyt vedrørende koncertturnéen med Sigurd Barrett, ud over at turnéen er
blevet blåstemplet af ”Genforening 2020” og fået benævnelsen ”Fyrtårnsprojekt”. En afgørende
forudsætning for at turnéen kan gennemføres er en større fondsbevilling, som vi endnu ikke har fået.
Så snart det lykkes, melder vi mere konkret ud, så I kan booke en koncert.
Som tidligere meddelt har Genforeningssekretariatet i Aabenraa offentliggjort en hjemmeside, der
samler al væsentlig information om markeringen. Se https://genforeningen2020.dk/ Hjemmesiden
orienterer blandt meget andet om vigtige datoer, støttemuligheder og der er også mulighed for at få
egne arrangementer optaget i kalenderen. På hjemmesiden findes en kalender, hvor en række datoer
er markeret med rødt og andre med gult (se https://genforeningen2020.dk/for-arrangoerer/). Datoer
markeret med rødt er optaget af større arrangementer. Datoer markeret med gult viser, at der her er
arrangementer under forberedelse, og at man derfor bør kontakte Genforeningssekretariatet, inden
man programlægger større arrangementer på disse datoer.
Som tidligere nævnt kommer vi fra sekretariatet gerne ud til lokalforeningerne med inspiration og ideer
til markering af genforeningen. Kontakt Claus Jørn Jensen på tlf. 21 72 13 35 eller undertegnede på
tlf. 20 23 19 84.
Etablering af lokalforeningsudvalg
Der er nu etableret et lokalforeningsudvalg med Per Grau Møller som formand. Lokalforeningerne er
yderligere repræsenteret gennem Bo Trelborg, Skjern-Tarm-Videbæk, Anders Larsen, Guldborgsund,
Johan Partsch, Aarhus, Patrick von Wildenrath, GFU og Hans Harald Sørensen, Rødding-Vejen. Lars
Dysgård fra sekretariatet er referent for udvalget. Udvalgets kommissorium fremgår af
bestyrelsesreferatet den 31. august 2018 (se referatet her). Udvalget har holdt sit andet møde i
begyndelsen af december og mødes igen i slutningen af januar, hvor udvalget vil forholde sig til to
leverandørers forslag til forbedring af medlemsdatabasen. Der er også dialog om lokalforeningernes
synlighed og placering på den nye hjemmeside samt den generelle service fra sekretariatet
Varsling af prisstigning på Flensborg Avis
Det meget billige abonnement på Flensborg Avis til lokalforeningernes bestyrelsesmedlemmer
fortsætter uændret for den digitale udgave (210,00 kr. pr. år). Prisen for den trykte udgave stiger pr. 1.
marts 2019 med 60,00 kr. pr. år, så prisen fremover bliver 786,00 kr. pr. år. Prisstigningen er en god
anledning til i jeres bestyrelser at drøfte, om bestyrelsesmedlemmer er interesseret i at skifte fra den
dyre trykte udgave til den langt billigere digitale udgave.
Pulje på 3.0 mio. til fejring af Dannebrog
Som en del af finanslovsforliget er der afsat 3.0 mio. kr. til markering af 800-året for Dannebrog den
15. juni 2019. Beløbet er tiltænkt foreninger, som vil afholde arrangementer i den anledning. Jeg har
endnu ikke hørt, om man kan søge, og hvornår man kan søge, men I får besked, så snart vi ved noget
konkret.
Lokalforeningsmøder foråret 2018
Lokalforeningsmøderne afholdes næste år den 9. februar i Middelfart og den 16. februar i Jystrup.

Med ønsket om en glædelig jul og et godt nytår fra alle medarbejdere på sekretariatet

Knud-Erik Therkelsen

