NYHEDSBREV

Venligst videresend dette nyhedsbrev til jeres
bestyrelsesmedlemmer

København, den 26. juni 2014

Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd

FORSINKET AFREGNING
I sidste nyhedsbrev beklagede jeg den sene afregning af medlemskontingent og forklarede
baggrunden. Der har også været andre administrative problemer, bl.a. en meget forsinket registrering
af nye medlemmer. Vi har nu besluttet at ansætte en halvtids kontormedarbejder, hvilket vil ske i løbet
af sensommeren. Der kommer således handling bag ordene og yderligere sikkerhed for, at
forsinkelserne ikke vil gentage sig.
FOLKEOPLYSNING
Som bekendt har Grænseforeningen ændret sig fra at være en pengeindsamlende til en
folkeoplysende organisation. Alle er enige om, at folkeoplysning, folkelige foreninger og civilsamfund i
det hele taget har stor betydning for demokratiet, men det kan være vanskeligt at dokumentere.
Dansk Folkeoplysnings Samråd har derfor iværksat en stor undersøgelse og bedt Grænseforeningen
som en af de største folkelige foreninger om at være med. Det skal alt sammen foregå pr. e-mail og er
nærmere forklaret i vedhæftede bilag ”Demokratisk værdi – invitation til undersøgelse”. Jeg vil stærkt
opfordre alle lokalforeningsformænd, som er nogenlunde fortrolige med e-mail og har e-mail adresser
på bele bestyrelsen plus yderligere 10 medlemmer om at medvirke i undersøgelsen. Hvordan det
gøres, baggrund, tidsfrister m.v. fremgår af vedhæftede bilag.
UDSENDELSE AF PROGRAMMER. MEDLEMSLISTER.
Arbejdet med at trykke lokalforeningernes programmer går i gang allerede i slutningen af august. Ud
fra erfaringerne fra sidste år er vi forberedte på, hvad der kommer, men hvis I har planer om
forandringer i antal sider m.v., vil vi gerne orienteres så tidligt som muligt. Alle aftaler med Flemming
Hvass om udsendelse af program bedes være på plads senest 15. september.
Hvis I har brug for en opdateret medlemsliste, kan den rekvireres hos Flemming Hvass på
fh@graenseforeningen.dk eller tlf. 33 11 30 63.
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. Mette Bock og formandskabet lægger stor vægt på, at
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lokalforeningerne aktivt inddrages i udviklingen af foreningens politiske strategi. Jeg skal derfor igen
opfordre til, at I medtænker debatten herom i efterårets program.
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. Teksten er også vedhæftet her.
FOLKEMØDET PÅ BORNHOLM
Grænseforeningen i samarbejde med SSF var igen i år meget synlig på Folkemødet på Bornholm. Ud
over et tæt program i vores centralt placerede telt havde vi 27 unge ambassadører med, som også
lavede meget fine indslag forskellige steder på Folkemødet. Se f.eks. kulturmødeambassadørernes
indslag med tre kendte politikere. Endelig samarbejdede vi igen med Bornholms Højskole, hvor alle
pladser var udsolgt.
Hvis I ønsker at deltage i kurset på Bornholms Højskole næste år, enten individuelt eller som forening,
er det klogt at tilmelde sig allerede nu, da interessen er meget stor. Skolen kan kontaktes på tlf. 56 97
40 77.
Vi regner med at fastholde de samarbejdspartnere vi allerede har og deltage igen på næste års
Folkemøde, der finder sted den 11. – 14. juni 2015.
KALENDER
Folkemøde på Ejer Bavnehøj: Søndag den 24. august 2014
Folkemøde på Bornholm: 11.-14. juni 2015
Sydslesvigske årsmøder næste år finder sted den 19.-21. juni 2015
Se i øvrigt kalenderen på http://www.graenseforeningen.dk/kalender.html

Venlige hilsener – og god sommer

Knud-Erik Therkelsen
Generalsekretær

