NYHEDSBREV

Send venligst videre til foreningens bestyrelsesmedlemmer

København, den 18. februar 2016

Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd
Sendemandsmøde 2016
Sendemandsmødet finder som bekendt sted i weekenden lørdag den 30. april kl. 13.00 til søndag den
1. maj kl. 13.00 på Vingsted Centret ved Vejle.
Lokalforeninger har mulighed for at fremsende punkter til dagsordenen og opstille kandidater til
bestyrelses- og formandsvalget. Sekretariatet skal ifølge vedtægterne have forslag til dagsorden og
kandidatforslag senest 8 uger før Sendemandsmødet, altså lørdag den 5. marts.
Mette Bock genopstiller til formandsposten.
Følgende bestyrelsesmedlemmer er på valg:
Region Syddanmark: Sigrid Andersen, Agerskov (ønsker ikke genvalg) og Kirsten Rykind-Eriksen,
Vejle (genopstiller).
Region Midtjylland: Karen Margrethe Møller, Randers (genopstiller).
Region Nordjylland: Karsten Nørgaard Simonsen, Aalborg (genopstiller)
Region Sjælland: Henning Bonde, Jyderup. (Har endnu ikke meldt tilbage)
Region Hovedstaden: Niels Jørgen Heick, Hillerød (genopstiller).
Program og dagsorden m.m. for Sendemandsmødet udsendes den 16. marts. Programmet indeholder
bl.a. foredrag ved dr.theol. Svend Andersen, morgensamling ved Sønderjysk Pigekor, festmiddag med
underholdning ved stand-up komiker Anders Bonde og uddeling af Grænseforeningens Kulturpris.
Deltagerprisen er 750 kr. alt inkl.
Lokalforeningsmøder
Lokalforeningsmøderne i Middelfart og Jystrup var særdeles velbesøgte. Referat af møderne er
vedhæftet.
Danskerne findes i mange modeller
Rødding Højskole og Grænseforeningen samarbejder igen i år om et ugekursus. Det gennemføres
den 4. til 10. september. Programmet er vedhæftet her. Husk at medlemmer af Grænseforeningen får
en deltagerrabat på 500 kr.
Grænseforeningens hjemmeside
Hjemmesiden er som tidligere nævnt blevet kraftigt omstruktureret. Det har bl.a. betydet, at al ”intern”
information om Grænseforeningen er flyttet til menupunktet ”Om Grænseforeningen” øverst på
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hjemmesiden. Vi arbejder på at gøre denne menu mere brugervenlig, så I nemmere kan finde de
oplysninger, I søger.
Vi vil gerne have mange flere modtagere af vores nyhedsbrev. Du kan tilmelde dig fra forsiden på
www.graenseforeningen.dk
jUNG zuSAMMEN
Grænseforeningen gennemfører igen i år højskolekurset jUNG zuSAMMEN. Lokalforeninger har
mulighed for at sponsorere deltagere for 750,- kr. Kontakt Merlin Christophersen på
mc@graenseforeningen.dk eller tlf. 33 36 84 32.
Vennedatabasen
Lokalforeninger, der ønsker det, kan nu få adgang til vores medlemsdatabase, der ligger på adressen
https://vennedatabase.nu (vær opmærksom på at skrive adressen korrekt). Vennedatabasen, som vi
samarbejder med, er en professionel virksomhed, og programmet benyttes af talrige organisationer.
Databasen lever således op til lovgivningens krav om databeskyttelse og –sikkerhed.
For at komme ind i databasen, skal du have et brugernavn og en adgangskode samt en brugermanual
hos Flemming Hvass (fh@graenseforeningen.dk). Der gives kun adgang til oplysninger om den
enkelte lokalforenings medlemmer, men du vil kunne se navne, adresser, kontingentoplysninger m.m.
på alle dine medlemmer, ligesom du vil kunne sende e-mails eller udskrive labels. Med de stigende
portoudgifter er det meget vigtigt at få fat på medlemmernes e-mail adresser, dels for gratis at kunne
sende programmer og anden post, men også for på en nem måde at kunne minde medlemmerne om
lokalforeningens arrangementer.
Foreløbig har du altså mulighed for at se alle oplysninger om dine medlemmer. Du kan også indsætte
e-mail adresser (og telefonnumre) på dine medlemmer i databasen. Når du er blevet mere fortrolig
med systemet, agter vi at give yderligere adgang, så du også kan rette adresseoplysninger, ind- og
udmeldelser m.m.
Vi støtter og hjælper gerne med at bruge medlemsdatabasen. Kontakt Flemming Hvass, Lisa Nielsen
eller Claus Jørn Jensen. Hvis du er usikker og ikke så ferm til computer m.v., fastholder vi naturligvis
”de kendte teknologier”, så alle kan være med.

Venlig hilsen

Knud-Erik Therkelsen

