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VENLIGST VIDERESEND DETTE NYHEDSBREV TIL JERES BESTYRELSESMEDLEMMER
København, den 28. januar 2015

Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd
Samarbejdet med Flensborg Avis
Vi har haft en forhandling med Flensborg Avis om, hvordan vi skal realisere samarbejdet, således at
bestyrelsesmedlemmer i vores lokalforeninger fortsat kan få Flensborg Avis til en rimelig pris.
Vi er nået frem til et tilbud, hvor bestyrelsesmedlemmer kan få avisens elektroniske udgave for 416
kr./år, hvoraf Grænseforeningen centralt betaler halvdelen, altså 208 kr./år. Hvis man ønsker den
trykte udgave koster den ekstra 480 kr. pr. år. Det betyder, at man som bestyrelsesmedlem kan få den
elektroniske udgave for 208 kr./år og den trykte udgave for 688 kr./år, hvilket er et særdeles favorabelt
tilbud.
Det er en administrativ udfordring at skulle administrere ordningen, stå for opkrævning og afregne
med Flensborg Avis m.v. Det vil vi gerne drøfte med lokalforeningerne på de kommende
lokalforeningsmøder i Jystrup den 7. februar og i Middelfart den 14. februar. Samtidig har vi aftalt at en
repræsentant fra Flensborg Avis deltager i møderne, hvor vi også vil vise, hvor nemt det er at læse
Flensborg Avis på nettet. Se vedhæftede reviderede program for de to møder.
Efter de to lokalforeningsmøder udsender vi et nyhedsbrev med detaljeret beskrivelse af, hvordan det
kommer til at fungere og beder om en tilbagemelding på, hvilke bestyrelsesmedlemmer der ønsker
hvilken udgave. Hvis I mødes med jeres bestyrelse i den nærmeste fremtid kan I allerede nu få en
fornemmelse af interessen.
Ordningen forventes at træde i kraft pr. 1. maj og den nuværende ”gratisordning” fortsætter derfor
frem til dette tidspunkt.
Sendemandsmøde 2015
Sendemandsmødet finder sted den 9. maj på Vingsted Centret ved Vejle. Vores formand arbejder på
at få en prominent minister som taler – men vi er i en usikker verden med udsigt til folketingsvalg i
løbet af foråret. Sæt X i kalenderen og få hele bestyrelsen med! Vi har sat deltagerprisen lavt - kun
300 kr. pr. person.
Husk også at fristen for at sætte punkter på dagsordenen og opstilling af kandidater til bestyrelsen er
den 14. marts 2015 (8 uger før).
Salg af Dybbølmærker
Det har efter lovændringerne vist sig meget kompliceret og under alle omstændigheder umuligt at få
tilladelse til hus- og gadesalg af Dybbølmærker i 2015. Hvis en forening ønsker at søge tilladelse til at
sælge Dybbølmærker i 2016, skal I selv søge om godkendelse. I kan orientere jer om reglerne på
www.indsamlingsnaevnet.dk. Det er min klare vurdering, at en lokalforening vil få mere ud af en
indsats over for egne medlemmer som beskrevet nedenfor end af hus- og gadesalg af mærker.
Medlemsbrev med Dybbølmærker m.m.
Vi udsender medlemsbrev til alle ca. 23. februar. Brevet indeholder et ark Dybbølmærker, girokort,
lokalforeningsprogrammer (hvis det har været ønsket) og program for højskolekurset ”Danskerne
findes i mange modeller” på Rødding Højskole den 30. august til 5. september 2015. Programmet er
også vedhæftet her.

Side 2/2
Som tidligere aftalt ændrer vi også praksis i forbindelse med salg af Dybbølmærker. Grænseforeningen har en stor interesse i fortsat at være godkendt i henhold til ligningslovens § 8A, således at
gavegivere kan få skattefradrag for deres gave. Det er også § 8A der sikrer, at Grænseforeningen kan
modtage arv uden at skulle betale afgift heraf.
For at fastholde godkendelsen i henhold til § 8A skal mindst 100 personer hvert år give en gave til
Grænseforeningen på mindst 200 kr. Derfor opfordrer vi på girokortet medlemmerne til at købe
Dybbølmærkerne for 25 kr. og dertil give Grænseforeningen en gave på 200 kr. Som tidligere aftalt
tilfalder halvdelen af de 200 kr. den lokale Grænseforening, så der er som nævnt også for
lokalforeningen gode grunde til at bakke op om dette.
Hvis man ønsker at få fradrag for gaven skal man huske at oplyse os om cpr-nummer.
Problemer med kalender på hjemmesiden
Jeg beklager de problemer, der har været i forbindelse med redigering af kalenderen. Vores webmaster har begået en fejl, som skulle være rettet nu. Hvis I støder ind i problemer, hører vi meget
gerne fra jer.
GRÆNSEN – og det lokale bibliotek
Har du spurgt efter GRÆNSEN, magasin for mindretal, sprog og kultur på dit lokale bibliotek?
Hvis ikke så gør det gerne, for ved at vise interesse for vores blad, er du med til at sikre, at bladet
fortsat kan findes på dit lokale bibliotek. Du er også velkommen til at henlede bibliotekarens
opmærksomhed på artikler i Grænsen, som du finder interessante. Hvem ved, måske får de lyst til at
lave et debatarrangement med Grænseforeningens lokalforening i området.
National vision for Folkeoplysningen i Danmark
Kulturministeriet har udarbejdet vedhæftede vision for Folkeoplysningen i Danmark, som vi jo regner
os som en del af. Papiret er meget læseværdigt og inspirerende.
Flygtninge
Dansk Folkeoplysnings Samråd tager et nyt initiativ i forbindelse med de mange flygtninge, som
kommer til landet i disse måneder. Ideen er at folkeoplysende institutioner og foreninger kan tage
forskellige lokale initiativer for at give de mange flygtninge den bedst mulige modtagelse. Se
vedhæftede. Hvis nogen har gode ideer, hører vi meget gerne om det.
Kobbermølle Industrimuseum
Efter aftale med Svend Lykke Schmidt på Kobbermølle Industrimuseum vedhæfter jeg materiale om
museet, som ligger i det gamle hammerværk i Kobbermølle/Kupfermühle umiddelbart syd for grænsen
i Kruså. Det var måske en ide at lægge et besøg på museet ind i sommerens turplanlægning.
Datoer
Efterårets lokalforeningsmøder bliver afholdt lørdag den 3. oktober i Middelfart og lørdag den 10.
oktober i Jystrup.
Efterårets bestyrelsesmøder afholdes den 28.-29. august i Flensborg og lørdag den 5. december i
København.
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