PROTOKOL
for
Sendemandsmødet 2008

Grænseforeningen afholdt ordinært Sendemandsmøde lørdag-søndag den 25.-26. oktober 2008
på Vingsted Centret med i alt 239 deltagere, heraf 109 Sendemænd repræsenterende 62
lokalforeninger i Grænseforeningen. Fra Sydslesvig deltog 30 gæster.
Grænseforeningens formand, forfatter Finn Slumstrup, åbnede mødet og bød velkommen. Herefter
udtalte formanden mindeord over Ernst Vollertsen og Ernst Meyer.
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 2007-2008 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:
Der var ikke indkommet forslag til behandling.
Ad 6: Valg:
(a) Valg af formand for perioden frem til Sendemandsmødet 2010
Forfatter Finn Slumstrup blev genvalgt.
(b) Valg af revisor
Revisionsaktieselskabet Beierholm ved statsautoriseret revisor Jens Haugbyrd blev
genvalgt.
Ad 7: Eventuelt:
Finn Slumstrup takkede herefter dirigenten for myndig og god ledelse af
Sendemandsmødet.
Efter generalforsamlingen holdt generalløjtnant Kjeld Hillingsøe foredrag over emnet ”Er vi på vej
mod en ny danskhed?”. Foredraget gav anledning til livlig debat.

Under festmiddagen blev Louis Nielsens legat uddelt for sidste gang. Legatet gik til
Grænseforeningen for Randers og omegn (5.000 kr.), Grænseforeningen for Ringkøbing og omegn
(5.000 kr.) og til Grænseforeningen for Brylle, Tommerup, Verninge og omegn (10.000 kr.).
Endvidere fik fire lærere på Duborg-Skolen et legat på 10.000 kr. for deres indsats for
Ambassadørprojektet. Efter festmiddagen underholdt Det nye Tonefilmsorkester.
Søndag morgen indledte undervisningsinspektør Jesper Moesbøl med morgensamling, hvorefter
Cafedrøftelser om Grænseforeningens fremtidige struktur gik i gang.
Sendemandsmødet sluttede med et indlæg ved chefbibliotekar Alice Feddersen om udviklingen i
Sydslesvig set fra centralbiblioteket.
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