MEDDELELSER FRA GRÆNSEFORENINGEN FOR KØBENHAVN OG FREDERIKSBERG

Julemøde

finder sted tirsdag
den 29. november 2022 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. 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
tilmeldingsblanket og returnere den til foreningens kontor,
senest den 15. november 2022. Tilmelding på e-mail gkf@graensekf.dk
skal være afsendt senest den 20. 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 26/11 2022.
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.
Oktober 2022

Referat af generalforsamling

4. april 2022 kl. 19.00 på Nordre Fasanvej 124B, st.tv.
1. Valg af dirigent
Aage Johansen blev valgt.
2. Formandens beretning
Anders Kaare berettede med ledsagelse af billeder. Året havde igen været præget af Corona. Formanden gennemgik sendemandsmødet og lokalforeningsmøderne, K.E. Therkelsens afskedsreception og ansættelsen af den nye direktør
Hanne Sundin.
Vore egne aktiviteter har været 10. februar-mødet 2021, som først kunne afholdes 18. oktober, julemødet den 30. november, og gule-ærter den 8. februar 2022.
Juleuddelingen måtte igen i år sendes pr. post, men takkebrevene fra børnene i
Sydslesvig er lige rørende.
Som lovet på sidste generalforsamling blev der givet en grundig gennemgang af
Grænselandets Legatfond, sammenslutningen med Bernhard Brandts legat, omlægningen af investeringerne sammen med TimeInvest og de seneste års afkast.
Det ser rigtig godt ud nu, og vi har kunnet uddele legater for en sum, der har været
2-3 gange større end tidligere. Fondenes formål blev gennemgået, ligeledes sidste
års ansøgninger.
Fremtiden viser: Et sendemandsmøde den 7. maj, en foredragsaften med Hans
Chr. Davidsen om maleren Emil Nolde den 31. maj, en foredragsaften 25. oktober med generalsekretær i SSF Jens A. Christiansen om dansk identitet og et
julemøde i november.
Formanden ønskede forsamlingens holdning til et forslag om en studietur i 2023
til de danske årsmøder i Sydslesvig 9.-11. juni. Emnet var interessant og der arbejdes videre med idéen.
Beretningen blev godkendt.
3. Regnskab for 2021
Kasserer Else Toft gennemgik regnskabet 2021, som var revideret uden anmærkninger. Takket være omlægningen af Bernhard Brandts legat udviste året et
overskud på 71.663 kr. med en balance på 878.099 kr. Egenkapitalen var nu på
350.025 kr. Regnskabet blev godkendt med akklamation.
4. Indkomne forslag
- intet
		
5. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet foreslås uændret til 240 kr., dog 200 kr. for pensionister.
Kontingent-satserne blev godkendt.
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6. Valg
a) mindst 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, på valg er:
Bo Petersen, Birthe Aasted. Begge blev genvalg.
b) 1 revisor. På valg er:
Aage Johansen, der blev genvalgt.
c) 1 revisorsuppleant. På valg er:
Benny Haugshøj, som blev genvalgt.
7. Eventuelt
Formanden takkede dirigenten for indsatsen.

Kære medlemmer
Igennem mange år har det været en tradition at der blev samlet ind blandt foreningens
medlemmer 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 modtagerne 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
en meget 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.
Grundet Corona har det de 2 forgående år ikke været muligt at tage til Sydslesvig og aflevere
de indsamlede beløb direkte til skoler og børnehaver. Skoleforeningen i Sydslesvig har
derfor sørget for, at beløbende blev sendt til de respektive skoler m.v.
I år håber vi, at de indsamlede beløb kan afleveres direkte til udvalgte skoler og børnehaver
i Sydslesvig.
Vi håber meget, at foreningens medlemmer fortsat vil støtte op om denne indsamling, for
energikrisen mærkes 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 61 78 31 10.
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Dødsfald

Først i september modtog foreningen
det triste budskab, at Annie Birgitte
Andresen døde fredag 19/8. Hun var
i mange år medlem af foreningen, og
også af bestyrelsen for Hovedstadens
Grænseforening. Hun var ivrig deltager i de forskellige studieture, og var
med til at arrangere flere af disse ture.
På de første ture, som hun deltog i, blev
hun meget begejstret for Sydslesvig og
ikke mindst for Jaruplund Højskole.
Her deltog hun i adskille højskoleophold og fik et stort kendskab og viden
om Sydslesvig. I foreningen fik vi stor
glæde af Annies viden, som hun fik på
disse højskoleophold. Den sidste tur,
som Annie deltog i og var med til at
arrangere, fandt sted 30/8-1/9 2013, og
den gik bl.a. til Hallig Hooge og Jaruplund Højskole. Indtil sin død var Annie
medlem af bestyrelsen for Jaruplund
Højskoles Støttekreds. Vi vil mindes
Annie med taknemlighed for hendes
indsats i vores fælles sag.
Æret være Annie Birgitte Andresens
minde.

“10. februar møde 2023”

Næste år afholdes det traditionelle 10.
februar møde mandag den 13. februar
2023. Som tidligere finder det sted på
restaurant Allégade 10, 2000 Frederiksberg. Menuen vil i lighed med tidligere være ”gule ærter med tilbehør
og pandekager.” Aftenens taler er friseren Lars Harms, der er gruppeformand Sydslesvigsk Vælgerforening,
og han vil berette om det frisiske mindretal.
Reserver allerede
datoen nu.
Yderligere
information udsendes
i januar af 2023.

Grænseforeningen
for København og
Frederiksberg
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Næste nummer af
HÅNDSLAG over grænsen
udkommer i marts 2023
E-MAILADRESSER
Alt bliver mere og mere digitaliseret, og derfor
vil vi stadig 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

