
Kære medlemmer af Grundlovsforeningen Dansk Kultur!

På det sidste bestyrelsesmøde besluttede vi at udsende et Nyhedsbrev til medlemmerne med passen-
de mellemrum. Redaktionen udgøres af bestyrelsesmedlemmerne, og formanden er ansvarshaven-
de redaktør.

Hvorfor et nyhedsbrev? Vi, GDK, er aktiv på flere fronter, men det foregår især på diverse inter-
net-platforme, såsom: 

http://danskkultur.dk
http://danskkultur.nu
https://www.facebook.com/groups/dansk.kultur/

Vi har imidlertid mange medlemmer, der ikke er med på f.eks. Facebook. Disse medlemmer læser
således ikke de elektroniske beskeder på foreningens platforme, men kun dem, de får i egen mail-
box. Vi har desuden medlemmer, som slet ikke har en mail-adresse, og de bør selvfølgelig også til-
godeses. De vil derfor få nyhedsbrevene med almindelig post.

Behøver man få nyhedsbrevet? I første omgang sender vi dette brev til alle medlemmer; men
skulle der være nogen, der gerne vil være det foruden, så fortæl os det, og vi vil så tage dig af listen.
Du vil derefter ikke modtage de nyhedsbreve, der udsendes til alle foreningsmedlemmer; men vi vil
fortsat bruge vore kontaktoplysninger til at henvende os til dig som enkeltperson, når vi har noget
vigtigt at meddele dig.

Kontingent for 2019. Skal egentlig indbetales i januar måned. Tjek lige, om du har fået betalt. Det
er forudsætningen for at kunne deltage i generalforsamlingen.  Regnr. 1551, konto 16 88 72 50.

Generalforsamling 2019. Finder sted lørdag 27. april 2019 kl. 14 i Kulturhusets café, Skolegade i
Korsør. Der kommer en formel indkaldelse i begyndelsen af april, men sæt allerede nu kryds ved
datoen, og kom og vær med til at gøre medlemsdemokratiet levende!

Folkefesten 2019. Er planlagt at finde sted på Mosbjerg i nærheden af Skanderborg lørdag 22. juni
2019. Nærmere information fås senere.

Novellekonkurrence. Vi vil udskrive en novellekonkurrence om dagliglivet her i landet, når Dan-
mark er blevet islamiseret i 2040. Novellerne kan tjene til advarsel mod at lade islamiseringen fort-
sætte. Så spids blyanten og skriv en historie om det! En professionel dommerkomité afgør, hvilken
novelle der er bedst, men alle novellerne udgives samlet i en bog. Forfatteren af den vindende no-
velle får en præmie på 10.000 kr.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen
Februar 2019

http://danskkultur.dk/
https://www.facebook.com/groups/dansk.kultur/
http://danskkultur.nu/

