
Oktober 2021

JULEMØDET
finder sted tirsdag 

den 30. november 2021 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 medlemmer har lyst til at deltage i.  Sidste år 
måtte julemødet aflyses grundet corona. 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 salmer og sange. 

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

Tilmelding til deltagelse i julemødet kan ske ved at benytte den vedlagte 
tilmeldings-blanket og returnere den til foreningens kontor: 

senest den 17. november 2021. Tilmelding på e-mail: gkf@graensekf.dk 
skal være afsendt senest den 22. november. 

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 28/11 2021.

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.
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Referat af generalforsamling 
8. juni 2021 kl. 19-20.30 i lokalerne Ndr. Fasanvej 124B, st. tv.

Formand Anders Kaare præsenterede bestyrelsen og mindedes afdøde medlemmer 
i det forløbne år. Generalforsamlingen skulle have været afholdt i april, men var 
blevet udskudt for at overholde Corona-restriktionerne.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
Birthe Aasted blev valgt og konstaterede, at møde var indvarslet i henhold til 
vedtægterne.

2. Formandens beretning
Anders Kaare gennemgik foreningens aktiviteter i det forløbne år. På trods af Co-
rona var det lykkedes at gennemføre det påtænkte program, om end i noget redu-
ceret format. Gennemgangen blev ledsaget af billeder fra begivenhederne:  Gen-
indvielse af Den slesvigske Sten i Dyrehaven, arrangement ved genforenings-
monumentet ved Trianglen med indvielse af den nye belysning af monumentet, 
byvandring i det sønderjyske kvarter på Frederiksberg med indvielse af den nye 
genforeningssten på Sønderjyllands Allé og med efterfølgende havefest på Arve-
prins Knuds Kollegium, kirkekoncert i Taksigelseskirken på Jagtvej med Musica 
Ficta, hvor Grænseforeningen har bidraget med økonomi til udgivelse af en CD.
Formanden gennemgik herefter de tilskud, som var ydet gennem Grænselandets 
Legatfond og arven efter Kirsten Sindby.
Beretningen blev godkendt.

3. Regnskab for 2020
Kasserer Else Toft gennemgik 2020-regnskabet, som udviste et overskud på 
80.949 kr., især pga. ekstraordinær betaling via Bernhard Brandts Legat. Akti-
verne balancerede med 785.987 kr. Regnskabet var revideret af Aage Johansen 
med en “blank” revisorpåtegning og blev godkendt.

4. Indkomne forslag
Forslag fra medlemmerne skulle være foreningen i hænde senest 1. juni.

Lise Lohse har sendt flg. forslag: “At betalingen for Dybbølmærke-arket er 
med i kontingentet, altså: 200 kr. + 25 kr. for pensionister.”

Forslaget blev diskuteret. Formanden redegjorde for, at selvom forslaget var til-
talende, ville det give administrativt bøvl både i hovedforeningen og hos os selv. 
Da der ikke er pligt til betaling af Dybbølmærkerne, foreslog formanden, at Lise 
blot benyttede Dybbølmærkerne “i en god sags tjeneste”. Det blev godkendt.
  
5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet foreslås uændret til 240 kr., dog 200 kr. for pensionister.
Forslaget blev godkendt
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6. Valg
a) Formand for 2 år. 
Anders Kaare blev genvalgt
b) mindst 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Else Toft og Jens Frimand var begge på valg og blev genvalgt.
c) 1 revisor. 
Aage Johansen var på valg og blev genvalgt.
d) 1 revisorsuppleant. 
Benny Haugshøj var på valg og blev genvalgt.

Alle valg blev gennemført med akklamation.

7. Eventuelt
Formanden takkede Birthe for ledelsen af generalforsamlingen.

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 “fi ngeren på pulsen”, og ved, hvor en kuvert kan gøre gavn; 
det kan enten være som kontanter eller som en julekurv, tøj m.v. 
Grundet corona var det sidste år ikke muligt at tage til Sydslesvig og afl evere de indsamlede 
beløb direkte til skoler og børnehaver. Skoleforeningen i Sydslesvig sørgede derfor for, at 
beløbene blev sendt til de respektive skoler mv. I år håber vi, at de indsamlede beløb kan 
afl everes direkte til udvalgte skoler og børnehaver i Sydslesvig.
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 den 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 kassereren på 36 16 31 10 eller 61 78 31 10.
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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 

Dødsfald – 2021:
Foreningens æresmedlem Ib Brorson
døde 30. september. Han blev 95 år, 
og var sammen med sin hustru Bitten 
i mange år meget aktiv i foreningen 
bl.a. ved deres deltagelse i studieture-
ne, julemøder samt 10. februar møder. 
Ib Brorson havde en meget stor histo-
risk viden og brændte meget for støt-
ten til det danske mindretal i Sydsles-
vig. Vore tanker går til Bitten Brorson.
Ved hans begravelse14/10 var der del-
tagere fra Sydslesvig samt fl ere med-
lemmer fra vores forening samt hans 
store familie og venner.
Æret være Ib Brorsons minde.

Lis Johansen døde 27. juli, og hun og 
hendes mand Aage Johansen har været 
aktive i foreningen igennem adskil-
lige år. De sidste år var Lis desværre 
syg, og har derfor ikke været aktiv i 
foreningen. Aage har i adskillige år 
været dirigent til generalforsamling i 
foreningen, og han er endvidere revi-
sor i foreningen.
Æret være Lis Johansens minde. 

“10. februar møde 2022”
Næste år afholdes det traditionelle 10. 
februar møde tirsdag den 8. februar 
2022. Som tidligere fi nder det sted på 
restaurant Allégade 10, 2000 Frede-
riksberg. Menuen vil i lighed med tid-
ligere være “gule ærter med tilbehør 
og pandekager.” 
Aftenens taler er Harro Hallmann, 
som er kommunikationschef for det 
tyske mindretals hovedorganisation 
samt leder af mindretallets sekretariat 
i København

Reserver allerede nu 
datoen. Yderligere 
information udsendes 
i begyndelsen af 2022.


