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Generalforsamling tirsdag den 18. april 2023
Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Grænseforeningen for 
København og Frederiksberg tirsdag den 18. april 2023 kl. 19.00 i lokalerne 
Ndr. Fasanvej 124 B, st. tv. Bus 4 A kører næsten til døren.  
Der indledes med en præsentation af Grænseforeningens nye direktør Hanne 
Sundin, som vil præsentere de overvejelser, som hovedbestyrelsen 
har haft omkring foreningens fremtid, eventuelt også de forslag til 
vedtægtsændringer, som forelægges sendemandsmødet i maj.

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab for 2022
4. Indkomne forslag 

Forslag fra medlemmerne skal være foreningen i hænde senest 4. april 2023
5. Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet foreslås uændret til 240 kr., og 200 kr. for pensionister
6. Valg 

a) Formand for 2 år. På valg er: 
Anders Kaare

 b) mindst 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, på valg er: 
Else Toft &Jens Frimand

 c) 1 revisorer. På valg er:  Aage Johansen
 d) 1 revisorsuppleant. På valg er:  Benny Haugshøj

7. Eventuelt

Der serveres kaffe og the mv. i løbet af aftenen.
På grund af traktementet ønsker vi tilmelding ved indsendelse af vedlagte 
tilmeldingsblanket eller på mail gkf@graensekf.dk senest den 11. april.
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Juleuddeling 2022
Grundet corona har det i 2 år ikke været muligt, at foreningen personligt 
kunne aflevere vores julehilsener (kuverter) til familier i det danske min-
dretal. 

Derfor var det med stor glæde, at formanden og kassereren tog afsted i 
dagene 18.-19. november til Sydslesvig for at overrække kuverter med ju-
lehilsenen til vore kontaktpersoner i Sydslesvig.

Det blev ikke helt som planlagt, idet der blev problemer med formandens 
bil, som vi kørte i. Da vi var  ved Tårnborg tæt på Korsør, blev vejhjælp 
kontaktet, og det blev konstateret, at bilen skulle på værksted. Vi fik et lift 
med kranvognen til Slagelse Station, så prøvede man at sidde højt oppe. 
Aftalen med Jørgensby Skolen i Flensborg kl. 13 måtte aflyses. Vi måtte 
tage toget fra Slagelse til Odense, hvor det var muligt at leje en bil. Derefter 
fortsatte turen med et frokoststop undervejs til Slesvig, hvor vi var fremme 
kl. 18 ved Hotel Hohenzollern, hvor vi skulle overnatte.

Lørdag kørte vi til Jes Kruse-skolen i Egernførde for at mødes med skolele-
deren Mette Tode og skoleleder Kasper Stavnsbo fra Askfelt Danske Skole. 
Her kom også en repræsentant for de danske børnehaver, som overrakte 
os 4 flettede stjerner tillige med et julekort med hilsen fra de skoleledere, 
vi skulle have mødtes med dagen før. Herefter fulgte vi traditionen med 
et besøg på Cafe Helt i Egernførde sammen med Mette Tode og Kasper 
Stavnsbo.

Efter en hyggelig stund på caféen gik turen hjemad med stop  
undervejs bl.a. i en grænsebutik og senere en let frokost.

Der er mange julehilsner fra alle skolelederne for de  
medbragte kuverter, og en stor tak for denne støtte til  
familier i det danske mindretal, hvor der er brug for lidt 
ekstra hjælp op til jul. Ud over bidrag fra foreningens  
medlemmer, som vi takker meget for på vegne af 
modtagerne og egne vegne, er der også ydet  
tilskud fra Kirstens Sindby’s minde og  
Jagtvejsminde. Indholdet i kuverterne blev  
yderligere hævet i 2022, fordi foreningen  
modtog et ret pænt beløb fra  
Grænselandets Legatfond.



Grænselandets Legatfond
Grænselandets legatfond, som er knyttet til foreningen, har i mange år 
haft advokat Mogens Klausen som administrator. Pr. 30/6 2022 valgte 
Mogens Klausen at træde tilbage, og overlade hvervet som administrator 
for fonden til en af sine kollager, Simon Hauch. Vi takker Mogens Klau-
sen mange gange for et godt samarbejde igennem mange år, og ser frem 
til et godt samarbejde med Simon Hauch.

Årsregnskabet for Grænselandets legatfond for 2022 er ikke endelig ud-
arbejdet, og det vil være præget af den aktuelle finansielle situation med 
fald i kurser på værdipapirer. 

I 2022 er der uddelt tilskud til et højskoleophold på kr. 5.000, supplement 
til et indendørs legehus til Børnehaven i Kappel på kr. 10.000, tilskud 
til el-cykel og hjelm til Ringvejens vuggestue på kr. 15.000, et legetårn 
til Harreslev Daginstitution på kr. 50.000, tilskud til montering af lege-
hus til Børnehaven i Kappel på kr. 12.000, digitalt udstyr til Rendsborg-
Büdelsdorf Børnehave på kr. 15.000 samt kr. 10.000 i støtte til et lejr-
skoleophold i Odense i maj 2023 for 2 klasser fra Jes Kruse-Skolen i 
Egernførde.
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Tur til årsmøderne i 2023
I foreningen er der tidligere blevet 
arrangeret studieture til Sydslesvig, 
og der har været mange forskellige 
oplevelser igennem årene.
Derfor blev der udsendt en fore-
spørgsel til medlemmerne om der var 
interesse for sådan en tur til årsmø-
derne i juni 2023. Der har kun været 
tilslutning fra 13 medlemmer, og det 
er for lidt, da der helst skal være 25 
deltagere.
Derfor bliver der ingen tur i 2023; 
dog håber vi at kunne gennemføre en 
tur evt. til næste år.
Der er mulighed for at deltage i ture 
arrangeret af andre grænseforenin-
ger, f.eks. Grænseforeningen for Hil-
lerød-Frederiksborg.

“10. februar møde 2023”
Det traditionelle 10. februar møde 
blev afholdt mandag den 13. februar 
2023 på restaurant Allégade 10, 2000 
Frederiksberg. Der var i alt 37 delta-
gere til mødet
Aftenens taler var friseren Lars 
Harms, der er gruppeformand for 
Sydslesvigsk Vælgerforening, og 
han berettede meget fint om det fri-
siske mindretal i Sydslesvig, og sva-
rede på de mange spørgsmål, der 
dukkede op undervejs. 
Det blev en spændende og hyggelig 
aften.

Grænseforeningen
for København og
Frederiksberg
Kontor:
Nordre Fasanvej 124 C st. th.  
2000 Frederiksberg
Danske Bank: Reg. 3113 
konto: 411 505 5984
BESTYRELSEN:
Formand: Anders Kaare 
Kasserer: Else Toft. Tlf.: 6178 3110
Sekretær: Jens Frimand
Bestyrelsesmedlemmer:
Birthe Aasted - Bo Petersen
Foreningsvalgte revisorer:
Aage Johansen
Benny Haugshøj (revisorsuppleant)
Træffetid: Efter aftale.
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Næste nummer af
HÅNDSLAG over grænsen
udkommer i november 2023

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 


