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Send venligst videre til foreningens bestyrelsesmedlemmer

København, den 14. oktober 2015

Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd
Grænseforeningen har fået ny kommunikationschef
Pr. 1. oktober tiltrådte Anna-Lise Bjerager som kommunikationschef. Anna-Lise er tidligere blevet
præsenteret i Grænsen. Hun kan kontaktes på e-mail adressen alb@graenseforeningen.dk og tlf. +45
30 31 61 13.
Hvis du har brug for råd og hjælp til en pressemeddelelse eller andet lokalt PR-arbejde, vil Anna-Lise
meget gerne hjælpe.
Lokalforeningsmøder i Middelfart og Jystrup
De to lokalforeningsmøder var velbesøgte og jeg kan kun anbefale, at lokalforeningsformænd og
bestyrelsesmedlemmer deltager. Referat af de to møder er vedhæftet her. Der vil være en del
supplerende oplysninger i referatet.
En anden god måde at få nøjagtige informationer om Grænseforeningens aktiviteter er at læse
referater af bestyrelsesmøderne, som lægges ud på hjemmesiden. Datoer for vigtige møder og større
begivenheder kan også findes på hjemmesiden.
Dato for forårets lokalforeningsmøder følger medio november
Årshjul og Festivalkit
Jeg har vedhæftet et årshjul, som giver et overblik over større arrangementer, folkemøder,
foreningsdage, festivaller m.v. i Danmark, hvor Grænseforeningen enten er til stede eller burde
overveje at være til stede. Hovedforeningen er aktiv på en række af arrangementerne, men
lokalforeningerne har også gode muligheder for at synliggøre sig selv, enten på eget initiativ (f.eks. på
”Frivillig Fredag”) eller i samarbejde med hovedforeningen.
Til det formål er sekretariatet i gang med at udarbejde en ”festival-kit”. Det bliver en kasse, som
rummer diverse materialer, hvervebrochure, konkurrence m.v. som er nyttigt ved arrangementer.
Der er også mulighed for at låne Grænseforeningens store telt, som måler 7 x 7 meter. Dette kan
aftales med Claus Jørn Jensen.
Udsendelse af programmer
Mulighederne for at få udsendt lokalforeningens program og andet materiale gratis til medlemmerne
bliver nu mere fleksible. Som bekendt udsender sekretariatet kontingentopkrævning i efteråret og
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Dybbølmærker i foråret. Det er i disse forsendelser, lokalforeningerne kan få medsendt materiale til
medlemmerne.
Hvis lokalforeningen ønsker det, kan programmet i efteråret udsendes allerede medio august og i
foråret fra begyndelsen af januar. Dette forudsætter dog, at man i god tid inden har fået en klar aftale
herom med Flemming Hvass (fh@graenseforeningen.dk). Som sædvanlig hjælper vi med opsætning
og trykning af program.
Lokale hjemmesider
Det er nu blevet nemmere at logge sig ind direkte fra forsiden af www.graenseforeningen.dk. Tryk på
”login” øverst i højre side. Brug det udleverede brugernavn og password. Nedenunder bliver I bedt om
at bekræfte at I ikke er en ”robot”. Når dette er sket kommer I direkte ind på de sider I må redigere. Er
der spørgsmål, er I altid velkomne til at kontakte Claus Jørn på 21 72 13 35. God fornøjelse!

Venlig hilsen

Knud-Erik Therkelsen

