NYT FRA GENERALSEKRETÆREN

Send venligst videre til foreningens bestyrelsesmedlemmer

København, den 6. juli 2016

Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd
Christianslyst
Spørgsmålet om Christianslysts fremtid optager mange i Grænseforeningen. Samtidig med
bestræbelserne på at sælge Christianslyst (udbudspris: 3.0 mio. €) er der nedsat et hurtigarbejdende
udvalg under Det sydslesvigske Samråd med deltagelse af Grænseforeningen, som skal arbejde på at
finde en mere varig løsning. I udvalget argumenterer Grænseforeningen for et fælles ansvar i
mindretallet for at der fortsat findes lejrskolefaciliteter i Sydslesvig, som har samme standard med
hensyn til både kvantitet og kvalitet som Christianslyst.
Christianslyst er nu blevet sat til salg til en pris på 3.0 mio. € med overtagelse tidligst ved udgangen af
2016.
Flensborg Avis
Der skulle nu være afregnet kontingent og abonnement på Flensborg Avis med alle lokalforeninger.
Hvis der er tvivl om beregningerne, herunder afregningen med Flensborg Avis, bedes I kontakte Lisa
Nielsen her på sekretariatet (tlf. 33 36 84 21) og ikke Flensborg Avis.
Café-drøftelser på Sendemandsmødet
Mange af jer deltog i café-drøftelserne på dette års Sendemandsmøde. Claus Jørn Jensen og Kirsten
Rykind-Eriksen har lavet vedhæftede sammenskrivning af de forskellige ideer og forslag, som kom
frem. I bestyrelsesudvalget ”Efter 2020” har vi drøftet resultatet og konkluderet, at der nok ikke kom så
meget nyt frem, men samtidig glædet os over, at der i drøftelserne var en klar åbenhed for forandring
og nytænkning.
Grænseforeningen Ungdom
Som det blev nævnt i bestyrelsens beretning på Sendemandsmødet er Grænseforeningen Ungdom
nu blevet etableret. Sydslesvigeren Christopher Warnke er blevet formand for foreningen, der har
besluttet at arbejde efter følgende formålsparagraf:
”Det er Grænseforeningen Ungdoms formål at fremme forståelse, dialog og samarbejde mellem
forskellige kulturer og på tværs af grænser for at styrke det demokratibærende fællesskab.
I sit arbejde lader foreningen sig inspirere af den dansk-tyske grænseregions positive
samarbejdserfaringer.”

Side 2/2
Af vedtægterne fremgår, at medlemskontingentet det første år er den tid, unge aktive bruger inden for
Grænseforeningens forskellige aktiviteter (Elevambassadørerne, Kulturmødeambassadørerne, jUNG
zuSAMMEN, Roskilde Festival m.m.). Derefter er kontingentet 75 kr. En væsentlig del af det
økonomiske grundlag for foreningen tilvejebringes via indsatsen på Roskilde Festivalen, der i de gode
år indbringer ca. 100.000 kr.
Der vil blive orienteret yderligere om Grænseforeningen Ungdom på de kommende
lokalforeningsmøder.
Bestyrelsen for Grænseforeningen Ungdom har tilkendegivet, at man meget gerne kommer ud til
lokalforeningerne og fortæller om de forskellige planer, foreningen har. Kontakt foreningens formand
Christopher Warnke på tlf. 53 81 86 44 eller gfu@graenseforeningen.dk.
Brochuremateriale
Vi har med almindelig post sendt inspirationskataloget ”Folkeoplysning for flygtninge – til det fælles
bedste” til alle lokalforeningsformænd. Endvidere sender vi forskellige flyers vedrørende jUNG
zuSAMMEN (det kan stadig nås at tilmelde unge fra jeres lokalområde) og programmet for årets
Rødding-kursus med overskriften ”Danskerne findes i mange modeller”, hvor der også er plads.
100-året for salget af De Vestindiske Øer
Folketingets præsidium ønsker at markere 100-året for salget af De Dansk Vestindiske Øer, og der er
derfor afsat 1 mio. kr. til støtte for aktiviteter herom i 2017. Midlerne kan søges gennem Dansk
Folkeoplysnings Samråd. Se vedhæftede.
Det lille Teater i Flensborg
Jeg har vedhæftet Det lille Teaters sæsonplan for 2016-2017. Det kan være en oplagt mulighed at
indlægge en af teaterets forestillinger i et besøg i Sydslesvig.
Kulturmøde på Mors den 25.-27. august
Grænseforeningen er til stede på Kulturmødet på Mors fredag den 26. august kl. 13.30, hvor vi står for
en debat med Slesvig-Holstens kulturminister Anke Spoorendonk, tidligere præsident for den
europæiske mindretalsorganisation FUEV Hans Heinrich Hansen og kommunikationsmedarbejder
Jeppe Pers fra InterReg sekretariatet i Kruså.
Endvidere deltager 8-10 elev- og kulturmødeambassadører, som vil stå for nogle ”dialog events” m.m
Folkemøde på Ejer Bavnehøj søndag den 28. august
Se vedhæftede plakat
Lokalforeningsmøder
Efteråret lokalforeningsmøder er planlagt til lørdag den 1. oktober i Jystrup og lørdag den 8. oktober i
Middelfart. Referat af forårets lokalforeningsmøder findes på hjemmesiden under ”Service til
lokalforeninger”.
De bedste hilsener med ønsket om en god sommer

Knud-Erik Therkelsen
Generalsekretær

