NYHEDSBREV

Venligst videresend dette nyhedsbrev til jeres
bestyrelsesmedlemmer

København, den 5. juni 2014

Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd

FORSINKET AFREGNING
På grund af indkøringsproblemer med nyt medlemskartotek har vi ikke kunnet sende afregning for
medlemskontingent før nu. Jeg beklager forsinkelsen.
Men i samme forbindelse er der en god nyhed. Når foreningens medlemmer indbetaler kontingent,
giver nogle medlemmer også en lille gave. Dette beløb er tidligere tilfaldet Grænseforeningen, men
det nye system gør det muligt at overføre gavebeløb til den lokale Grænseforeningen. Gavebeløbene
er ulige fordelt på de enkelte lokalforeninger, men alt i alt er der tale om et beløb på 51.000 kr., som
altså nu kommer til udbetaling.
EKSTRA PLADSER PÅ BORNHOLMS HØJSKOLE UNDER FOLKEMØDET
Vi har i dag fået at vide, at der er fire ledige pladser på skolens kursus på Folkemødet. Der er tale om
to dobbeltværelser med toilet og bad på gangen. Der er dog kun ledige to pladser i bussen til
Bornholm. Kursusprogrammet er vedhæftet. Kontakt skolen hurtigst muligt, hvis I er interesseret – tlf.
56 97 40 77.
GRÆNSEFORENINGEN HAR FÅET NY FORMAND
Det er næppe nogen nyhed for nogen af jer, at Mette Bock med 105 ud af 108 mulige stemmer blev
valgt til formand på Sendemandsmødet den 10.-11. maj. Det imponerende stemmetal skyldtes bl.a.
den tale, Mette Bock holdt. Talen er vedhæftet her.
Valget til bestyrelsen gav genvalg til alle bortset fra Svend Damgaard, der ikke ønskede genvalg og
blev erstattet af Kirsten Rykind-Eriksen fra Vejle.
Bestyrelsen har efterfølgende genvalgt Jens Andresen, Branderup og nyvalgt formand for Dansk
Folkeoplysnings Samråd Per Paludan Hansen og direktør for Gråsten Andelsboligforening Peder
Damgaard som ressourcepersoner til bestyrelsen.
Endelig har bestyrelsen konstitueret sig med Jens Andresen som 1. næstformand og Jørgen Bruun
Christensen som 2. næstformand.
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GRÆNSEFORENINGENS POLITISKE STRATEGI 2015-2019
Mette Bock har igangsat arbejdet med en ny politisk strategi for Grænseforeningen, som skal erstatte
den hidtidige for perioden 2011-2015.
Formandskabet vil behandle et første debatoplæg på sit møde den 1. august, hvorefter oplægget vil
blive forelagt bestyrelsen på mødet den 29.-30. august og derefter udsendt til drøftelse i alle
lokalforeninger. Debatten vil fortsætte som temadrøftelser på efterårets to lokalforeningsmøder (den
27. september i Jystrup og den 4. oktober i Middelfart), hvorefter forslag og ideer vil blive indarbejdet i
den endelige politiske strategi, som skal vedtages på bestyrelsesmødet den 29. november.
Den nuværende politiske strategi for 2011-2015, som skal erstattes af en ny, ligger på hjemmesiden –
se http://www.graenseforeningen.dk/strategi-2011-2015.html
MØDEKALENDER FOR BESTYRELSE OG FORMANDSKAB
Sendemandsmøde: Lørdag den 9. maj 2015 (bestyrelsen vil i august tage stilling om
Sendemandsmødet skal strække sig over en eller to dage).
Bestyrelsesmøder:
29.-30. august 2014 i Flensborg
29. november 2014 i København
21. marts 2015 i Trekantsområdet
8.-9. maj 2015 i forbindelse med Sendemandsmødet
Formandskabets møder:
1. august 2014 i Løgumkloster
4. oktober 2014 i Middelfart
7. november 2014 i Husum
28. november 2014 i København
REFERATER AF BESTYRELSESMØDER
Referater af bestyrelsesmøder lægges på hjemmesiden – se
http://www.graenseforeningen.dk/referater.html
Referat af bestyrelsesmøderne den 10.-11. maj er vedhæftet her.

Venlige hilsener – og god Grundlovsdag

Knud-Erik Therkelsen
Generalsekretær

