PROTOKOL
for
Sendemandsmødet 2009

Grænseforeningen afholdt ordinært Sendemandsmøde lørdag den 24. oktober 2009 på Vingsted
Centret med i alt 231 deltagere, heraf 164 Sendemænd repræsenterende 71 af i alt 88
lokalforeninger i Grænseforeningen. Fra Sydslesvig deltog 19 gæster.
Grænseforeningens formand, forfatter Finn Slumstrup, åbnede mødet og bød velkommen. Herefter
udtalte Finn Slumstrup mindeord over tidligere formand for Grænseforeningen Erik Haunstrup
Clemmensen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
Medlem af Hovedstyrelsen Ole Stig Andersen blev valgt.
2. Formandens beretning for Grænseforeningens virksomhed i det forløbne år
Skriftlig beretning var udsendt sammen med indkaldelsen til Sendemandsmødet. Supplerende
mundtlig beretning blev aflagt ved formanden. Beretningerne blev taget til efterretning.
3: Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab 2008-2009 til godkendelse:
Regnskab blev fremlagt ved økonomichef Gert Mailand.Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4: Fastsættelse af kontingent:
Efter indstilling fra Hovedstyrelsen blev nedenstående kontingentsatser vedtaget:
a. Husstande. Ændres til 120 kr./husstand fra og med 2010
b. Enkeltmedlemmer af hovedforeningen. Ændres til 240 kr./medlem fra og med 2010
c. Støttemedlemskab for foreninger m.v. Uændret 500 kr.
d. Skoler. Uændret 150 kr.
Efter debatten og vedtagelse af ovennævnte forslag trak formanden Hovedstyrelsens forslag om,
at kontingentet for husstande og enkeltmedlemmer hæves med 5 kr. hvert år fra og med 2011
tilbage.
5: Behandling af indkomne forslag:
Der var ikke indkommet forslag til behandling.
6. Behandling af Hovedstyrelsens forslag til nye vedtægter
Dirigenten konstaterede, at 2/3 af alle lokalforeninger var repræsenteret på Sendemandsmødet og
præciserede derefter de gældende vedtægters bestemmelse om, at de nye vedtægter herefter kan
vedtages i deres helhed hvis 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for.
Der var indsendt fem ændringsforslag til vedtægtsforslaget, som alle kom til selvstændig
afstemning. Efter afstemningerne kom det samlede vedtægtsforslag til afstemning og blev vedtaget
med 147 stemmer for og 10 imod, altså med de nødvendige 2/3 af alle stemmer. Vedtægterne er
vedhæftet denne protokol.
7. Valg
Med henvisning til vedtagelsen af de nye vedtægter bortfaldt dagsordenens punkt 7a således at
Grænseforeningens 1. næstformand Jørgen Bruun Christensens og 2. næstformand Jens
Andresens mandat blev forlænget til Sendemandsmødet i foråret 2010.

Statsautoriseret revisor Jens Haugbyrd, Revisionsaktieselskabet Beierholm blev genvalgt.
8. Eventuelt
Generalsekretær Jens A. Christiansen fra SSF sendte en hilsen til Sendemandsmødet med tak for
det store lokale arbejde, som udføres i Grænseforeningens lokalforeninger.
Sendemandsmødet sluttede med et indlæg ved generalsekretær for SSW Martin Lorenzen om den
politiske situation i Sydslesvig efter Landdagsvalget.
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