PROTOKOL
for
Sendemandsmødet 2006

Grænseforeningen afholdt ordinært Sendemandsmøde lørdag den 28. oktober 2006 på
Hotel Nyborg Strand med i alt 306 deltagere, heraf 166 Sendemænd repræsenterende
78 lokalforeninger i Grænseforeningen. Fra Sydslesvig deltog 37 gæster.
Som optakt til Sendemandsmødet forestod efterskoleforstander Carsten Andersen
sammen med 73 elever fra ”Ollerup Efterskole - Musik og sang” en fælles
morgensamling med fortælling om den nye højskolesangbog og fællessang.
Grænseforeningens formand, forfatter og programmedarbejder Finn Slumstrup,
åbnede mødet og bød velkommen.
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 økonomichef Gert Mailand.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Ad 4: Fastsættelse af kontingent for 2007:
Efter indstilling fra Hovedstyrelsen fastsattes uændrede kontingentsatser for
2008:
(a) pr. husstand kr. 80,00 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.
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 genvalgt
som Grænseforeningens formand for perioden frem til Sendemandsmødet
2008.
(b) 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 21 Ringkøbing Amt og blev modtaget af kredsens
formand Carsten Dalgaard, der takkede for legatet.

Ad 8: Uddeling af Grænseforeningens kulturpris
Finn Slumstrup motiverede uddelingen af Grænseforeningens kulturpris på
20.000 kr. til museumsleder Nis Hardt, Danevirke Museum. Nis Hardt takkede
hjerteligt for prisen.
Ad 9: Eventuelt:
Finn Slumstrup takkede herefter dirigenten for myndig og god ledelse af
Sendemandsmødet.
Herefter fortsatte Sendemandsmødet med indlæg af formand for Sydslesvigsk Samråd
og for SSW Flemming Meyer, der fortalte om den aktuelle politiske situation i
Sydslesvig.
Efter en kort pause havde sendemændene mulighed for i mindre grupper at møde en
række ”Ambassadører” fra Duborgskolen og drøfte de unges syn på det at tilhøre et
mindretal.
Sendemandsmødet afsluttedes med en koncert med pianisten Ole Kock Hansen og
sangerinden Signe Asmussen, der bl.a. optræder på den cd, som Grænseforeningen
udgiver til sine medlemmer i december 2006.
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