PROTOKOL
for
Sendemandsmødet 2007

Grænseforeningen afholdt ordinært Sendemandsmøde lørdag-søndag den 27.-28.
oktober 2007 på Vingsted Centret med i alt 277 deltagere, heraf 149 Sendemænd
repræsenterende 72 lokalforeninger i Grænseforeningen. Fra Sydslesvig deltog 31
gæster.
Grænseforeningens formand, forfatter 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 2005-2006 til godkendelse:
Regnskab blev fremlagt ved økonomichef Gert Mailand.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Ad 4: Fastsættelse af kontingent:
Efter indstilling fra Hovedstyrelsen fastsattes uændrede kontingentsatser.
(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:
Grænseforeningen for Ringkøbing Amt ved kredsformand Carsten Dalgaard
havde indsendt forslag om, at Grænseforeningen som organisation melder sig
ind i Danmarks-Samfundet. Sendemandsmødet fulgte Hovedstyrelsens
indstilling om ikke at følge forslaget.
Ad 6: Valg:
(a) Valg af 1. og 2. næstformand for perioden frem til Sendemandsmødet
2009.
1. næstformand: Biskop Karsten Nissen modtog ikke genvalg.
Landbrugsskolelærer og medlem af Grænseforeningens Forretningsudvalg
Jørgen Bruun Christensen og kursusleder, formand for Grænseforeningens
Kommunikationsudvalg Lars Sander var bragt i forslag. Jørgen Bruun
Christensen blev valgt med 100 stemmer imod Lars Sanders 36 stemmer.
2. næstformand: Formand for Region Sønderjylland-Schleswig, medlem af

regionsrådet for Region Syddanmark Jens Andresen blev genvalgt.
(b) Valg af revisor.
Haugbyrd, Faurum & Andersen – Statsautoriseret Revisionsaktieselskab v/
statsautoriserede revisor Jens Haugbyrd blev genvalgt.
Ad 7: Eventuelt:
Finn Slumstrup takkede herefter dirigenten for myndig og god ledelse af
Sendemandsmødet.
Sendemandsmødet blev efter formandens beretning sat i bero til søndag formiddag for
at give plads til et foredrag med prof. Niels Davidsen-Nielsen om det danske sprogs
stilling i forhold til globaliseringen og derefter et debatarrangement om
Grænseforeningens nye slogan ”- for en åben danskhed” med indlæg af Axel Johnsen,
Mehmed Yüksekkaya, Anke Spoorendonk og Ellen Trane Nørby.
I forbindelse med festmiddagen blev Louis Nielsens Legat på 2.000 kr. tildelt
Grænseforeningen for Slagelse og Omegn ved formand Susanne Sandholdt og
Grænseforeningens Kulturprispå 15.000 kr. til fhv. skoleinspektør Alfred Mejenborg for
hans mangeårige uselviske indsats for Sydslesvigske Børns Ferierejser.
Efter festmiddagen underholdt Det nye Tonefilmsorkester. Søndag morgen indledte
Henry Buhl forhandlingerne med morgensamling, hvorefter forhandlingerne i
ovennævnte dagsorden blev genoptaget.
Sendemandsmødet sluttede med et indlæg om den politiske situation i Sydslesvig ved
landdagsmedlem Anke Spoorendonk.
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