Referat af Hovedstyrelsesmøde på Hotel Nyborg Strand
lørdag den 1. september 2001
35 af styrelsens 40 medlemmer var mødt: Formand, 1. og 2. næstformand, 29
kredsvalgte (heraf 1 ved suppleant), 6 tingvalgte. Der deltog 6 af
Grænseforeningens medarbejdere.
DAGSORDEN:
1. Meddelelser og orientering v/formanden
2. Indstilling til ændring af vedtægter
3. Handlingsplanen
- evt. justeringer
- hverveudvalg
4. Refleksioner over Grænseforeningens image v/Ole Adrian Sørensen
5. Årbog 2002 og følgende år
6. Nyt fra de stående udvalg
7. Spørgeskemaundersøgelse blandt Grænseforeningens medlemmer
8. PBS
9. Årsregnskab 2000-2001
10. Forslag om støtte til køb af nabogrunden til Idrætshallen i Flensborg
11. Sendemandsmøde 2001
(herunder valg af næstformænd samt tingvalgte medlemmer til
Hovedstyrelsen. Desuden valg af repræsentanter i legatbestyrelser m.v.)
12. Rapport fra fælleskursus v/Claus Jørn Jensen
13. Eventuelt, herunder bekræftelse af næste møde:
Lørdag den 27. oktober 2001 kl. 10.00 på Hotel Nyborg Strand.
Ad 1:
Formanden bød velkommen og omdelte et bilag med sine meddelelser. Han
omtalte årsmøderne i Sydslesvig i juni måned og henviste til lederen i "Grænsen"
nr. 4 august 2001.
Yderligere nævnte formanden den omtale, der har været, efter at Landsregeringen
i Kiel har meldt ud med store besparelser overfor det danske mindretal i
forbindelse med finansloven 2002.
Til regnskabschefstillingen på Grænseforeningens kontor er der 30 ansøgere.
Niels Henriksen, P.H. Lundbjerg Hansen og formanden taler med 3-4 af
ansøgerne.
Foreningens medlemstal pr. 31. marts 2001 er på i alt 33.624 medlemmer, hvilket
er en nettotilbagegang på 1.528.
Grænseforeningens nye PR-udstilling er stort set færdig, men nogle tekniske
vanskeligheder med stativerne gør, at den ikke vil kunne vises frem netop nu.
Grænseforeningens informationsbrochure foreligger nu i en ajourført udgave.
Forretningsudvalget har godkendt regler om hovedforeningens tilskud til arbejdet i
lokalforeningerne. Disse regler vil blive udsendt sammen med et Nyhedsbrev i uge
38.

Niels Henriksen orienterede om et møde i Flensborg på "European Center for
Minority Issues", hvortil Ministerpræsidentens konsulent i mindretalsanliggender,
Renate Schnack, havde inviteret de danske og de tyske
grænselandsorganisationer. Fra Grænseforeningen deltog Ove Nissen og
direktøren.
Karsten Madsen bad Foreningen overveje, hvad man vil kunne gøre for at
påvirke den nedskæring, der er på vej til det danske mindretal i Sydslesvig, for
eksempel ved at gøre den tyske presse og den danske presse interesseret i
emnet.
Ad 2:
Formanden gennemgik de udsendte vedtægtsændringer. Efter nogen debat blev
der opnået enighed om at indstille de tilsendte ændringsforslag til vedtagelse på
Sendemandsmødet den 27. oktober 2001.
Ad 3:
I sin omtale af handlingsplanen havde Formanden nogle bemærkninger, men
ingen ændringsforslag. Organisationsudvalget har stillet forslag om genoptagelse
af tanken om at afholde en "grænselandsuge". Udvalget vil blive bedt om at
fremkomme med en uddybet indstilling, som vil kunne indgå i drøftelserne omkring
handlingsplan 2002/2003 på Hovedstyrelsesmødet i marts/april 2002.
Niels Henriksen orienterede om "hverveudvalget", der havde holdt møde den 9.
august 2001. Her var man blevet enige om at gå videre med et hvervekoncept,
som med succes har været anvendt i Grænseforeningen i Esbjerg, og som har
været omtalt i referatet fra det pågældende møde. Før dette koncept omsættes til
praktisk hverveværktøj for den enkelte lokalforening, er det imidlertid af betydning,
at målgruppen er veldefineret. Hertil har Grænseforeningen fået tilbudt en analyse
af sine medlemmers sociologiske sammensætning, en såkaldt "Mosaic"-analyse,
udarbejdet af specialister fra TDC og PostDanmark.
Formanden orienterede om, at der planlægges afholdt en række møder landet
over i det tidlige forår 2002, hvor hvervearbejdet vil blive gennemgået med
lokalforeningernes styrelse. Desuden vil der blive udarbejdet et inspirationshefte
om emnet.
Ad 4:
Ole Adrian Sørensen gav en foreløbig orientering om, hvorledes han som
nyansat informationschef betragter Grænseforeningens image.
Ad 5:
Formanden oplyste om, at man som tema-artikel for årbog 2002 har valgt
"Sydslesvigs danske historie" skrevet af cand.scient.pol. Mehmet Yüksekkaya,
som kommer fra det kurdiske mindretal i Tyrkiet, og som har boet i Danmark siden
1985. Yderligere indeholder årbogen en hilsen fra tidl. MF Ebba Strange til
Grænseforeningens 80-årsdag sidste år og endelig den skriftlige
formandsberetning til det kommende Sendemandsmøde.
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Den oprindelige tema-artikel om "Nationale og Etniske Mindretal i Norden" af
Jørgen Kühl har man valgt ikke at anvende.
Årbog 2003 bliver en slags statusårbog "Hvordan er situationen for det danske
mindretal i Sydslesvig i dag?", skrevet af sydslesvigere.
Årbog 2004 kommer til at handle om de sydslesvigske feriebørn i Danmark.
Det er tanken, at årbog 2005 skal handle om "H.C. Andersen i Hertugdømmerne",
da det er 200-året for H.C. Andersens fødsel. Samtidig er det 50-året for
København-Bonn Erklæringerne, og man vil derfor forsøge at få statsministeren til
at skrive om betydningen af erklæringerne.
Hovedstyrelsen tilsluttede sig de fremkomne forslag.
Svend Kristiansen, Tønder, fremkom med forskellige forslag til årbøger.
Ad 6:
Folke Hansen, Oplysningsudvalget, omtalte bl.a. et pilotprojekt, som er planlagt
for lærere, der påtænker at tage på lejrskole i Sydslesvig. Projektet vil blive holdt
sammen med Amtscentret i Hjørring, og vil indeholde en ekskursion til Sydslesvig.
Forretningsudvalget har bevilget kr. 30.000 til pilotprojektet.
Yderligere omtalte Folke Hansen, at man i udvalget arbejder med udgivelsen af et
idékatalog om undervisningsmaterialer til brug for projektorienteret undervisning
omkring det dansk-tyske grænseland.
Poul Olsen, Organisationsudvalget, omtalte Forretningsudvalgets bevilling på
kr. 25.000 til en udstilling om feriebørnsarbejdet, udarbejdet af medlemmer af
Landskomiteen for Sydslesvigske Børns Ferierejser. Udstillingen vil blive vist på
Sendemandsmødet.
Poul Olsen omtalte også kort "Grænselandsugen", som er blevet nævnt tidligere
på mødet.
Desuden nævnte han et arrangement, som afholdes i slutningen af september,
"Grænseløs ungdom".
Karl Sommer, Lotteriudvalget, omtalte en nye folder, som giver en oversigt over,
hvad lotterimidlerne har været anvendt til gennem årene, og hvoraf det fremgår, at
"Det sønderjydske Lotteri" har været i stand til at støtte dansk arbejde i Sydslesvig
med 32 mio. kr. gennem de seneste tyve år.
Aage K. Riber, Dybbøldagsudvalget, omtalte, at der har været en nedgang i
antallet af deltagende skoleklasser, som har solgt Dybbølmærker, og at der
ligeledes har været en nedgang i overskuddet, selvom man har forsøgt at spare
på omkostningerne. Mærkesalget i lokalforeningerne har også været
nedadgående. De eksakte tal vil foreligge i beretningen.
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Ebbe Fink-Nielsen, Røhsmindeudvalget, oplyste, at flere lokalforeninger har
besøgt gården, og det er indtrykket, at de synes, det er en spændende oplevelse
at se gården og høre historien. Den nybyggede løsdriftsstald har nu været i brug i
et år og fungerer efter hensigten. Jaruplund lokalhistoriske forening har lavet en
lille udstilling om "Røhsminde", som er vist på Jaruplund Højskole.
Yderligere oplyste Ebbe Fink-Nielsen, at han på udvalgets årlige møde i juni var
trådt tilbage og var blevet afløst af forpagter Edmund Mogensen, Kruså.
Filt Jensen, Landbrugsudvalget, orienterede om den stedfundne omrokering af
tilskuddet til De samvirkende Landboforeninger i Sydslesvig fra de Conrauske
Jorder hvorefter disse, i overensstemmelse med den slesvig-holstenske lovgivning
på området, ikke mere indgår i Landboforeningernes regnskab. Den manglende
indtægt kompenseres ved bidrag fra Grænseforeningen.
Filt Jensen kunne desuden meddele, at han træder tilbage som formand og
indstiller den nuværende næstformand i udvalget, forpagter Edmund Mogensen,
Kruså, som sin efterfølger.
Ad 7:
Niels Henriksen orienterede om planerne om - parallelt med den tidligere omtalte
"Mosaic"-analyse - at lade foretage en spørgeskema-undersøgelse i bladet
"Grænsen" blandt foreningens medlemmer i et forsøg på at lære
medlemskredsens sociologiske baggrund nærmere at kende. Forretningsudvalget
har anmodet Niels Henriksen om at lade spørgsmålene til medlemmerne
udarbejde i samarbejde med en sociolog og at præsentere emnet i en mere
gennemarbejdet form, inkl. økonomien bag projektet, på Hovedstyrelsesmødet i
oktober.
Ad 8:
Niels Henriksen orienterede om, at et planlagt tilbud til medlemmerne om at
kunne betale deres medlemskontingent via "Pengeinstitutternes Betalings
Service", PBS, overslagsmæssigt ville koste foreningen under kr. 15.000 det første
år og cirka det halve i årene fremefter. Forretningsudvalget har bemyndiget
administrationen til at etablere de nødvendige programmer, således at tilbudet vil
kunne gives ved kontingentbetalingen i efteråret 2002 gældende for
årskontingentet for 2003.
Ad 9:
P.H. Lundbjerg Hansen gennemgik årsregnskabet 2000-2001.
Ad 10:
Formanden orienterede om Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers ønske om
at erhverve det ubebyggede areal omkring Idrætshallen i Flensborg, og om hvilken
rolle Grænseforeningen muligvis kunne spille, såfremt SdU's erhvervelse af
grunden blev aktuel.
Hovedstyrelsen gav sin positive tilslutning til ideen, som i mere detaljeret form vil
blive forelagt på næste Hovedstyrelsesmøde.
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Ad 11:
Formanden gennemgik programmet for Sendemandsmødet og omtalte de
Hovedstyrelsesmøder, der afholdes i forbindelse med Sendemandsmødet.
Ad 12:
Claus Jørn Jensen omtalte, at man nu efter 4 år har genoptaget afholdelsen af
Fælleskurserne mellem medlemmer af de folkevalgte ledelser i SSF's forskellige
distrikter samt Grænseforeningens lokalforeninger. Der har været afholdt et
Fælleskursus i marts 2001 på Christianslyst med 36 deltagere: 19 fra Sydslesvig
og 17 fra Grænseforeningen. Kurset var en succes. Alle var enige om, at det var
godt, at disse kurser var blevet taget op igen, og at de burde fortsætte, eftersom
der var mange emner, som var af fælles interesse.
Claus Jørn Jensen omtalte også konferencen "Grænseløs Ungdom", en idé han
havde fået ved at gennemlæse 10 års referater fra Organisationsudvalget. Her var
det nævnt, at det ville være en god idé at invitere unge fra Danmark til Sydslesvig,
hvor de kunne møde andre unge.
Til arrangementet den 28.-30. september har der meldt sig 25 unge fra Sydslesvig
og 17 fra Danmark. Programmet bliver et oplæg omkring mindretal ved Jørgen
Kühl, indlæg om Grænseforeningen, indlæg om Sydslesvig, en guidet rundtur i
Flensborg, fysisk aktivitet, at spille kricket, gallaaften på Christianslyst og til slut
evaluering. Det koster kr. 600 for kredsene at tilmelde et ungt menneske.
Ad 13:
Næste møde, lørdag den 27. oktober 2001 kl. 10.00, blev bekræftet.
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