PROTOKOL
for
Sendemandsmødet 2005

Grænseforeningen afholdt ordinært Sendemandsmøde lørdag den 29. oktober 2005 på
Hotel Nyborg Strand med i alt 297 deltagere, heraf 159 Sendemænd repræsenterende
78 lokalforeninger i Grænseforeningen. Fra Sydslesvig deltog 39 gæster.
Som optakt til Sendemandsmødet forestod programmedarbejder ved P2 Erik Lindsø,
København en fælles morgensamling med fortælling og fællessang.
Grænseforeningens formand, tidl. minister Torben Rechendorff, åbnede mødet, bød
velkommen og udtalte mindeord over leder af Det lille Teater i Flensborg Else Fanø og
tidligere rejseinspektør i Grænseforeningen Frederik Rudbek, der begge er afgået ved
døden siden Sendemandsmødet i 2004.
Dagsorden:
Ad 1: Valg af dirigent:
Medlem af Hovedstyrelsen, Ole Stig Andersen, København, blev valgt.
Dirigenten fastslog mødets lovlighed.
Ad 2: Formandens beretning om Grænseforeningens virksomhed i det forløbne år:
a. Skriftlig beretning var udsendt sammen med indkaldelsen til
Sendemandsmødet.
b. Supplerende mundtlig beretning blev aflagt ved formanden.
Beretningerne blev taget til efterretning.
Ad 3: Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab 2004-2005 til godkendelse:
Regnskab blev fremlagt ved regnskabschef Carl Andersen.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Ad 4: Fastsættelse af kontingent for 2007:
Følgende årskontingenter for 2007 blev vedtaget på Sendemandsmødet i 2004.
Sendemandsmødet i 2005 bekræftede sidste års vedtagelse som indstillet af
Hovedstyrelsen:
(a) pr. husstand kr. 65,00 til Hovedforeningen fra lokalforeningerne
(b) enkeltmedlemmer uden for lokalforening: kr. 200,00
(c) støttemedlemskab for foreninger m.v.: kr. 500,00
(d) skoler: kr. 150,00.
(e) pr. husstand kr. 80,00 til Hovedforeningen fra lokalforeningerne.
(f) enkeltmedlemmer uden for lokalforening: kr. 200,00
Ad 5: Behandling af indkomne forslag:
Ved fristens udløb var der ikke indkommet forslag til behandling.
Ad 6: Valg:
(a) Programmedarbejder, forfatter Finn Slumstrup, København blev valgt som
Grænseforeningens formand for perioden frem til Sendemandsmødet 2006.
Wolfgang Dibbern takkede den afgående formand Torben Rechendorff for
den store indsats og overrakte en gave.
(b) Biskop Karsten Nissen, Viborg blev valgt som 1. næstformand frem til
Sendemandsmødet 2007. Torben Rechendorff takkede den afgående 1.

næstformand Wolfgang Dibbern for den store indsats og overrakte en gave.
Gårdejer, viceamtsborgmester Jens Andresen, Branderup blev valgt som 2.
næstformand frem til Sendemandsmødet 2007.
(c) Revision: Der blev foretaget genvalg af Haugbyrd, Faurum og Andersen –
Statsautoriseret Revisionsaktieselskab v/statsautoriserede revisorer Jens
Haugbyrd og Leif Faurum.
Ad 7: Uddeling af Louis Nielsens legat:
Legatet tildeltes Kreds 7 Sydsjælland og blev modtaget af kredsens formand
Per Vistisen.
Ad 9: Eventuelt:
Flere sendemænd og repræsentanter for de sydslesvigske organisationer
takkede Torben Rechendorff for hans indsats for Grænseforeningen.
Torben Rechendorff takkede herefter dirigenten for myndig og god ledelse af
Sendemandsmødet.
Sendemandsmødet blev afsluttet med indlæg af formand for SSW’s landdagsgruppe
Anke Spoorendonk, som fortalte om de dramatiske hændelser i forbindelse med
regeringsdannelsen efter landdagsvalget den 20. februar 2005, de efterfølgende
regeringsforhandlinger og det videre perspektiv for SSW’s politiske arbejde. To unge
deltagere i ”Cultures in Dialogue 2005” Mette Dalgaard Troelsen fra Grænseløs
Ungdom og Stephan Kleinschmidt fra det tyske mindretal fortalte om deres oplevelser i
forbindelse med ”Cultures in Dialogue”.
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