NYHEDSBREV

København, den 26. februar 2015

Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd
Abonnementsordning på Flensborg Avis
Vi har nu overstået de to møder med lokalforeningerne, hvor planerne om udsendelse af Flensborg
Avis til alle bestyrelsesmedlemmer blev gennemgået og drøftet. Der var stor opbakning til initiativet og
der var enighed om, at ordningen skal administreres af Grænseforeningen på den måde, at vi sørger
for den samlede afregning med Flensborg Avis og modregner i kontingentafregningen med
lokalforeningerne.
Det meget fordelagtige tilbud blev præsenteret i nyhedsbrevet udsendt den 15. januar. Det går i
korthed ud på, at alle bestyrelsesmedlemmer får tilbudt den elektroniske udgave af Flensborg Avis for
208 kr./år. Hvis det enkelte bestyrelsesmedlem ønsker den trykte udgave, koster den 480 kr. ekstra,
således at den samlede pris bliver 688 kr./år. Hvis lokalforeningen ønsker at opkræve betaling fra de
enkelte bestyrelsesmedlemmer, står man selv for det.
Den nuværende gratis leverance af Flensborg Avis fortsætter til den 30. april 2015, hvorefter
betalingsordningen træder i kraft. Hvis du har bestyrelsesmedlemmer, som ikke modtager Flensborg
Avis bedes du give os besked.
Den første periode i den nye ordning løber fra 1. maj 2015 til 1. marts 2016 svarende til 10 måneder
hvorefter afregning sker i forbindelse med kontingentafregningen i løbet af marts 2016. Der vil blive
afregnet med 10/12 af prisen for et helt år, svarende til 173,50 kr. for et elektronisk abonnement og
573,40 kr. for et trykt abonnement.
Lokalforeninger, som selv står for kontingentopkrævning vil få tilsendt en faktura fra
Grænseforeningen på beløbet. Lokalforeninger, hvis kontingentindtægter evt. ikke dækker
abonnementerne, vil ligeledes få tilsendt en faktura på det manglende beløb.
Lokalforeningen bedes udfylde vedhæftede bestillingsliste og returnere den til sekretariatet senest 1.
april 2015. Hvis der er spørgsmål til skemaet skal I kontakte Lisa Hedegaard Nielsen på tlf. 51 89 87
72 – det er Lisa som taster oplysningerne ind i vores medlemsdatabase.
Det er aftalt med Flensborg Avis, at alle øvrige rabatordninger med avisen bortfalder med denne
ordning. Samtidig er det aftalt, at de bestyrelsesmedlemmer/foreninger, som har betalt abonnement
for Flensborg Avis, vil få beløbet retur.
jUNG zuSAMMEN
På de to lokalforeningsmøder for nylig blev det aftalt, at vi ville udarbejde to pressemeddelelser i
forbindelse med jUNG zuSAMMEN 2015. Den ene kan bruges af de foreninger, som vil gøre
opmærksom på kurset lokalt, den anden kan bruges af de foreninger, som vil sponsorere en deltager
på kurset. Begge pressemeddelelser er vedhæftet her og kan frit benyttes.
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