NYHEDSBREV

København, den 5. september 2013

Kære lokalforeningsformænd
Venligst videresend dette nyhedsbrev til jeres bestyrelsesmedlemmer

FORMANDSKANDIDAT
Grænseforeningens bestyrelse besluttede fredag den 30. august 2013 at indstille Mette Bock som
formandskandidat ved sendemandsmødet den 10. maj 2014. Hun har i en årrække været medlem af
Grænseforeningen og er nu indtrådt som medlem af Grænseforeningens bestyrelse som en af tre
ressourcepersoner, der vælges direkte af den ordinært valgte bestyrelse.
Mette Bock er kendt i offentligheden for sit tidligere virke som hhv. chefredaktør på JydskeVestkysten
og programdirektør i Danmarks radio. I dag er hun medlem af Folketinget for Liberal Alliance.

LOKALFORENINGSMØDER hhv. øst og vest for Storebælt
Som allerede nævnt i Nyhedsbrevet den 16. juli 2013 bliver formandsmøderne afholdt den 12. oktober
2013 i Middelfart og den 2. november 2013 øst for Storebælt (stedet er ikke fastlagt endnu), begge
dage fra kl. 9.30–15.00.
Programmet for dagene er ikke helt færdigt endnu, men der vil blive samlet op på hvervekampagnen,
som bestemt ikke er færdig, men stadig kan praktiseres.
Der vil også være en orientering om de forskellige tiltag, der vil være i forbindelse med 150-året for
slaget på Dybbøl.
Vi har inviteret amtskonsulenterne fra SSF til at komme med bud på, hvordan I som lokalforeninger
kan bruge dem. Og så skal der naturligvis være plads til at få snakket på kryds og tværs mellem
foreningerne.. Vel mødt. I må meget gerne melde til allerede nu hos Claus Jørn Jensen
(cjj@graenseforeningen.dk)

PROGRAMMER
I begyndelsen af oktober går kontoret i gang med at udskrive girokort til medlemsopkrævning 2013. Vi
planlægger at afsende første hold midt i oktober og andet hold sidst i oktober.
Det er som sædvanligt muligt at få udsendt et lokalt program eller brev sammen med girokortene til
medlemmerne. Vi beder om at få materialet tilsendt senest den 15. september 2013 medmindre andet
er aftalt.
I kan aftale nærmere ang. programmer med Flemming Hvass (fh@graenseforeningen.dk) eller ang.
breve med Eva Hedeland (eh@graenseforeningen.dk).

Venlige hilsener

Knud-Erik Therkelsen
Generalsekretær

