NYHEDSBREV
Att. Lokalforeningsformænd

København, den 15. marts 2013

Kære lokalforeningsformand.
Husk, at det er en god idé at videresende nyhedsbrevet til jeres bestyrelsesmedlemmer.
Dybbølmærkesalg den 18.-20. april
Husk at lokalforeningerne har mulighed for at sælge ”de rigtige” Dybbølmærker. Det kan gøres i
dagene 18.-20. april. Hvis din lokalforening ikke har gjort det tidligere, er måske en god ide tage op
med henblik på, at der jo næste år vil være stor opmærksomhed på dagen i forbindelse med
markeringen af 150-året for krigen.
Lokalforeningen kan vælge selv at stå for salget eller man kan indgå aftale med lokale skoler,
spejdere m.fl. Prisen er 5 kr. pr. mærke og overskuddet går til lokalforeningens oplysende arbejde.
Hvis din lokalforening ønsker at sælge mærkerne skal du senest fredag den 12. april aftale nærmere
med Flemming Hvass på tlf. 33 36 84 25 eller e-mail fh@graenseforeningen.dk
Opstramning af annoncering af lokalforeningsarrangementer
Bestyrelsens medieudvalg har besluttet, at annoncering af lokalforeningsarrangementer for at undgå
gentagelser fremover strammes op. Det sker første gang i aprilnummeret. Samtidig sker der en
opsplitning i almindelige arrangementer (foredrag m.v.) og rejser. Claus Jørn Jensen står for denne
redigering, så I skal som hidtil blot sende de tekster, I har i jeres foreningsprogram til Claus Jørn.
Omtale af arrangementer skal være Claus Jørn i hænde senest den 18. marts.
I forbindelse med Folkemødet udkommer Grænsens juninummer igen som et temanummer – i år med
fokus på medborgerskab. I modsætning til sidste år bliver der mulighed for at annoncere
foreningsarrangementer, men altså i ovennævnte korte form.
Det er som nævnt tanken, at temanummeret skal uddeles på folkemødet på Bornholm, men det
udkommer allerede den 30. maj og vil derfor også kunne uddeles på De sydslesvigske Årsmøder, som
finder sted den 7. til 9. juni.
Redigering af lokalforeningens hjemmesider
Vores hjemmeside er blevet ændret en lille smule, således at login til lokalforeningens hjemmeside
fremover sker via www.graenseforeningen.dk/admin, når I skal redigere. Når du har skrevet dit
brugernavn og adgangskode og trykket på ”Log ind” kommer du frem til hjemmesiden ved at bruge
menuen øverst i det blå felt.
Hvis du har problemer er du velkommen til at ringe til Flemming Hvass på tlf. 33 36 84 25.
Indberetning af bestyrelse
Efter forårets generalforsamlinger bedes I oplyse os om jeres eventuelt nye bestyrelsesmedlemmer.
Dette kan ske via vores hjemmeside (Grænseforeningen/lokalforeninger/information for
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lokalforeninger/service fra hovedforeningen) eller ved at listen over bestyrelsesmedlemmer sendes til
info@graenseforeningen.dk.
Nyt telefonsystem på hovedkontoret
Onsdag den 20. marts skal vi have nyt telefonsystem. Dette kan give problemer på selve dagen, så vi
ikke kan modtage telefonopkald eller e-mails.
Venlig hilsen
Knud-Erik Therkelsen

