Skriftlig beretning om Grænseforeningens virksomhed
1. januar 2010 – 31. december 2010

Sendemandsmødet 2010
Det årlige Sendemandsmøde blev afholdt på Vingsted Centret den 17. april 2010.
Mødet samlede 136 sendemænd fra 67 af i alt 88 lokalforeninger. Endvidere deltog
hovedstyrelsesmedlemmer, 24 gæster fra Sydslesvig samt andre gæster, der bragte
det samlede antal op på 237 deltagere.
Sendemandsmødets vigtigste emne var valghandlingerne, der blev gennemført efter
de nye vedtægter. Grænseforeningens formand Finn Slumstrups mundtlige beretning
blev taget til efterretning, ligesom regnskabet for regnskabsåret 2008 – 2009 blev taget til efterretning. Finn Slumstrup blev genvalgt for en ny to-årig periode.
Grænseforeningens hovedstyrelse blev til en bestyrelse
Grænseforeningens hovedstyrelse holdt sit sidste møde den 6. februar 2010. Det historiske møde blev markeret med et foredrag af historikeren Axel Johnsen om Grænseforeningens historie og efterfølgende et glas champagne.
Efter Sendemandsmødet har den nye bestyrelse været samlet den 28. maj i Flensborg i forbindelse med De sydslesvigske årsmøder, den 21. august i København, den
30. oktober i Vejle og den 4. december i København. Bestyrelsens vigtigste opgave
har været et såkaldt fremtidsværksted gennemført i samarbejde med Instituttet for
Fremtidsforskning. Fremtidsværkstedet førte til en rapport, som ligger til grund for foreningens politiske strategi for 2011-2015.
Det tidligere forretningsudvalg holdt sine sidste møder den 5. februar, 30. marts og 16.
april 2010, hvorefter udvalget med de nye vedtægter blev ændret til et formandskab.
Det nye formandskab været samlet fem gange.
Støtte til det danske mindretal i Sydslesvig
Grænseforeningen administrerer 35 fonde og legater med en samlet kapital på ca. 65
mio. kr. Legaterne har efter konsolidering og administration givet et samlet afkast på
3.3 mio. kr., hvoraf er uddelt 2.7 mio. kr. til formål i Grænselandet, heraf 1.355.394 til
formål i Sydslesvig. Grænseforeningen har modtaget 0.6 mio. kr.
Der er via Anne Marie og Viggo Bønnerups fond ydet støtte til 22 unge sydslesvigeres
efterskoleophold i Danmark i skoleåret 2010-2011.
Grænseforeningens informationer
Grænseforeningens Årbog 2011 udkom i slutningen af oktober 2010 med titlen ”Kunst
til grænsen”. Bogen er skrevet af kunstjournalisten Ole Lindboe og præsenterer en
lang række af grænselandets kunstnere.

Grænsen er udkommet 6 gange i 2010. Derudover er der udarbejdet talrige mindre
brochurer og flyers i forbindelse med feriebørnsarbejdet, projekt Kulturmødeambassadører, Generation Slesvig m.v.
Der har været afholdt et lærerkursus i 2010 med 18 deltagere samt to interne kurser
med i alt ca. 60 deltagere.
Grænseforeningens hjemmeside er i 2010 besøgt 185.874 gange og 449.306 sider er
blevet set.
Grænseforeningens medlemstal
Medlemstallet er august 2010 opgjort til 19.489. I årets løb er der indmeldt 728 nye
medlemmer, hvilket er 39 færre end sidste år. Der har været 2.612 udmeldelser, hvilket for langt hovedparten skyldes alder, således at nettotilbagegangen har været
1.884 medlemmer. I det totale medlemstal indgår 266 individuelle medlemmer, som
ikke er medlem af en lokalforening, 357 skoler og 17 biblioteker.
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