
Oktober 2020

JULEMØDET
finder sted onsdag den 2. december 2020 kl. 18.30

i lokalerne Nordre Fasanvej 124 B st. tv., 2000 Frederiksberg.
Busforbindelser: Linie 4A eller bus 2A til krydset Nordre Fasanvej/Godthåbsvej.

Julemødet er en hyggelig tradition, som forhåbentlig mange af foreningens med-
lemmer har lyst til at deltage i. Alle retningslinjer vedr. corona vil blive over-
holdt så som afstand, afspritning mv. 

Der serveres en lækker juleplatte (portionsanretning). Drikkevarer efter egen 
regning.

Aftenens gæst er Dan Mølholm og han vil underholde med sang og musik på sin 
sædvanlige hyggelige facon med mange af julens dejlige samler og sange. 

Programmet afsluttes med en lodtrækning om forskellige gevinster og gavekort 
til en and. 

Tilmelding til deltagelse i julemødet skal ske ved at benytte den vedlagte 
tilmeldings-blanket og returnere den til foreningens kontor eller sende 
en e-rnail: gkf@graensekf.dk senest den 20. november 2020. 
Betaling for deltagelse kr. 150 pro persona betales ved indgangen. 
Der er også mulighed for at indbetale på mobilepay på 9187ZS
Beløbet kan også indbetales på forhånd til foreningens konto 
i Danske Bank, reg. nr. 3113 konto 4115055984 senest 30/11 2020.

Skulle man have tilmeldt sig til julemødet, men af en eller anden 
grund alligevel ikke kan deltage, skal vi anmode om, at man 
så hurtigt som muligt giver besked herom enten på e-mail 
gkf@graensekf.dk  eller til et af bestyrelsesmedlemmerne.

På glædeligt gensyn

MEDDELELSER  FRA  GRÆNSEFORENINGEN FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG
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Referat af ordinær generalforsamling 
i Grænseforeningen for København og Frederiksberg

den 21. april 2020 i lokalerne Ndr. Fasanvej 123 B st.tv.
Pga Covid-19 forsamlingsforbud blev generalforsamlingen 

gennemført med et begrænset antal deltagere.

1. Valg af dirigent
Grundet Covid-19 valgtes formand Anders Kaare til dirigent. 
Referent: sekretær Jens Frimand.
Dirigenten konstaterede at indkaldelsen var udsendt rettidigt og at dagordnen var 
i overensstemmelse med vedtægterne. Der var ingen indvendinger fra forsamlingen. 

2. Formandens beretning
Hovedforeningen:
• Man har ansat 2 nye konsulenter.
• Der et kommet et nyt medlemssystem, hvor medlemskabet ikke længere løber 

fra årets start, men fra den dag, man melder sig ind.
• Genforening 2020 blev indledt på Christiansborg den 10. januar 2020 bl.a. 

med taler af formanden for Grænseforeningen og Folketingets formand. Det 
blev fulgt op med en festgudstjeneste med deltagelse af Dronningen og en 
koncert af Sigurd Barrett.

Aktiviteter:
• Gule ærter 10. februar 2020 trak 63 deltagere. Hans Christian Davidsen, kultur-

redaktør på Flensborg Avis fortalte om sin nye bog ”Danmark syd for grænsen”
• Julemødet blev afholdt i egne lokaler med platter, klaver akkompagneret af 

sang mv.
• Der har været juleuddeling i lighed med tidligere år på de danske skoler og 

børnehaver i Sydslesvig
• I vores forening markeres 100 året for genforeningen med et arrangement 14/4 

kl. 14 i hjørnet af fælledparken med genindvielse af genforeningsmonumentet.
• På Eremitagen genindvies i maj den Slesvigske Sten, hvor vi har bidraget til 

renoveringen, som nu er afsluttet.
• Afsløringen af vores egen sten på Mørk Hansens Vej i den Sønderjyske By på 

Frederiksberg finder sted 11/7 2020
• Vi ligger nu på 245 medlemmer, hvilket er en stigning på 10 fra sidste år.
• Ved køb af Dybbølmærker (kr. 25) kan man samtidig give en gave på kr. 200, 

Giveren kan opnå et skattefradrag, hvis CPR-nummer oplyses til Hovedfor-
eningen. Gaven hjælper Grænseforeningen til at opretholde fritagelse for boaf-
gift, og vores lokalforening modtager halvdelen af gaven.

Forsamling godkendte beretningen med akklamation.

3. Regnskab for 2019
Kasserer Else Toft omdelte og gennemgik det reviderede regnskab.
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Årets resultat på kr. -8.855 sammensatte sig med Indtægter på kr. 74.305 
og udgifter på kr. 83.160. - Aktiverne udgjorde kr. 753.991.
Forsamlingen godkendte regnskabet med akklamation.

4. Indkomne forslag
Bestyrelsens forslag om mindre ændringer af vedtægterne blev vedtaget.
• I §4 konsekvensrettes i forhold til, at medlemskabet fremover løber fra ind-

meldelsestidspunktet Stk. c ændres til: Stemmeret i foreningen opnås først 3 
måneder efter godkendt indmeldelse og når betaling af det i forbindelse med 
indmeldelsen opkrævede kontingent er foretaget.

 Stk. e ændres til: Har et medlem ikke betalt sit kontingent senest 6 måneder 
efter den i opkrævningen anførte betalingsdato, slettes det af medlemslisten.

5. Fastsættelse af kontingent
Det blev vedtaget uændret kontingent, kr. 240, dog kr. 200 for pensionister.
Det er vigtigt at pensionist status meddeles til Hovedforeningen.

6. Valg
a) Mindst 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
 Bo Petersen og Birthe Aasted blev genvalgt med akklamation.
b) 1 revisor. - Aage Johansen blev genvalgt med akklamation.
c) 1 revisorsuppleant. - Benny Haugshøj blev genvalgt med akklamation.

7. Eventuelt
Der forelå intet under dette punkt.

Kære medlemmer
Igen i år har vi i bestyrelsen besluttet, at der blandt foreningens medlemmer samles ind til 
jul til en særskilt julehilsen til danske børnefamilier i Sydslesvig, hvor der kan være brug for 
lidt ekstra op til jul. Indsamlingen betyder, at der kan uddeles penge i form af “julekuverter” 
til nogle af de danske børnefamilier i Sydslesvig, som har det hårdt. For mange kan det lyde 
som lidt, men for modtageren er det meget. 

Sammen med pengebeløbet medfølger et brev, der fortæller, at det er en direkte julehilsen 
fra foreningens medlemmer. Hvert år får vi adskillige takkekort samt tegninger, så det har stor 
betydning, at der gøres denne indsats. Igennem mange år er uddelingen foretaget til udvalgte 
skoler og børnehaver. Disse har gennem deres arbejde “fingeren på pulsen”, og ved, hvor en 
kuvert kan gøre gavn; det kan enten være som kontanter eller som en julekurv, tøj m.v. 

Vi håber meget, at foreningens medlemmer stadig vil støtte op om denne indsamling, for 
corona krisen mærkes meget tydeligt blandt de i forvejen hårdt pressede familier. 

Derfor, send venligst et beløb direkte til foreningens konto i Danske Bank reg. 3113 konto 
4115055984 mærket “Julehilsen til Sydslesvig” og slut op omkring en tradition, der har 
haft stor betydning i mange år, og som der stadig er behov for. Betaling kan også ske via 
mobilepay 9187ZS ligeledes mærket “Julehilsen til Sydslesvig”.

Skulle man ønske at få tilsendt et indbetalingskort, bedes man kontakte foreningen via 
mail eller ringe til kasseren på 36 16 31 10 eller 61 78 31 10.

Med venlig julehilsen Anders Kaare
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E-MAILADRESSER
Alt bliver mere og mere digitaliseret, og derfor 
vil vi meget gerne have e-mailadresse på de af 

foreningens medlemmer, der har en e-mail-
adresse Det vil gøre det væsentligt nemmere at 

kunne give information f. eks. ved ændring af et 
arrangement mv. Send derfor venligst oplysning 

om e-mailadresse til gkf@graensekf.dk 
På forhånd tak 

10. februar møde 2021
Næste år, 2021, afholdes det tradi-
tionelle 10. februar møde på selve 
afstemningsdagen. Som tidligere fin-
der det sted på restaurant Alle Gade 
10, 2000 Frederiksberg. Menuen vil i 
lighed med tidligere være “gule ærter 
med tilbehør og pandekager.” 
Her kommer forfatter Pernille Juhl og 
fortæller om sin bog ’Genforening’.
Bogen handler om ildsjælen H. P. 
Hanssens liv frem til Genforeningen i 
1920. Han var udpræget familiemen-
neske og gjorde sin indflydelse gæl-
dende som journalist, redaktør, poli-
tiker og i en kort periode tilmed som 
minister. Allerede fra sin pure ungdom 
i midten af 1880’erne startede H. P. 
Hanssen en nationalitetskamp for at få 
Nordslesvig tilbage til Danmark. Han 
opnåede mange positive resultater in-
den genforeningen i 1920, som havde 
stor indflydelse på mange hårdt pla-
gede nordslesvigeres liv, hvor myn-
dighedschikane og forfølgelse var en 
del af dagligdagen.
I foredraget hører vi om vigtige hi-
storiske begivenheder op til og under 
genforeningen samt om bogens tilbli-
velse herunder forfatterens research-
arbejde.

Reserver allerede nu datoen. Yderli-
gere information udsendes i begyndel-
sen af 2021.


