Referat af Hovedstyrelsesmøde på Hotel Nyborg Strand
lørdag den 27. oktober 2001
36 af styrelsens 40 medlemmer var mødt: Formand, 2. næstformand, 27
kredsvalgte (heraf 1 ved suppleant), 7 tingvalgte. Desuden deltog 6 af
Grænseforeningens medarbejdere.
DAGSORDEN:
1. Meddelelser v/formanden
2. a) Medlemsudsendelse via "Grænsen"
b) Generel markedsundersøgelse
3. Idrætsgrunden
4. Sendemandsmødet 2001
5. Hovedstyrelsesmødet 28.10.2001, herunder valg til de forskellige
udvalg og bestyrelser
6. Eventuelt
Ad 1:
Formanden, Torben Rechendorff, bød velkommen. Herefter bad formanden om
tilslutning til, at man umiddelbart i forlængelse af dette møde afholder det
Hovedstyrelsesmøde, hvor de kredsvalgte hovedstyrelsesmedlemmer samt de tre
formænd vælger de tingvalgte medlemmer. Hovedstyrelsen gav sin tilslutning
hertil.
Hovedstyrelsesmødet søndag eftermiddag, hvor de stående udvalg etc. vælges,
omfatter ikke valg til Forretningsudvalget, som det fejlagtigt fremgår af den
udsendte liste. Uanset om vedtægtsændringerne bliver vedtaget eller ikke på
Sendemandsmødet, fortsætter alle andre udvalg frem til 6. april 2002, hvor det
næste ordinære Hovedstyrelsesmøde finder sted.
Formanden havde følgende meddelelser:
a) Carl Andersen, Grænseforeningens nyansatte regnskabschef, blev budt
velkommen.
P.H. Lundbjerg Hansen fyldte 70 år i begyndelsen af oktober og går af med
årets udgang. Der vil være afskedsreception onsdag den 12. december 2001
kl. 14-16 på Grænseforeningens kontor.
b) 5-mandsudvalgets besigtigelsestur i Sydslesvig i september måned er omtalt i
det sidste nummer af "Grænsen". 2. næstformand, Karsten Nissen, deltog som
repræsentant for Grænseforeningen.
c) På Sydslesvigs Forenings Landsmøde i Husum medio oktober blev Heinrich
Schultz genvalgt som formand.
d) Den 8. november indbyder Folketingets formand 20 lokalpolitikere og
organisationsfolk fra Sydslesvig til møde, og der vil være en reception på
Grænseforeningens kontor. Dagen efter er der arrangeret et besøg i Dansk

Arbejdsgiverforening og på Zentropa, og om aftenen er der en teaterforestilling.
(Efterfølgende er besøget aflyst på grund af udskrivelsen af valg til
Folketinget).
e) Årbog 2002 er færdigtrykt og udsendes i løbet af november måned til
medlemmerne.
f) Slesvig-Holstens Landbrugsudvalg har præmieret den nye kostald på
"Røhsminde" som den mest miljøvenlige stald i delstaten. Overrækkelsen vil
blive markeret med en sammenkomst på Jaruplund Højskole.
g) I anledning af forbundspræsident Johannes Raus planlagte besøg i
København har Formanden skrevet til statsministeren og gjort opmærksom på
ubalancen i de offentlige tilskud til grænselandets to nationale mindretal.
Besøget fra Berlin er efterfølgende blevet aflyst.
Ad 2:
Punkt a og b blev behandlet under et. Et planlagt spørgeskema til alle
medlemmer, som skulle indheftes i "GRÆNSEN" er blevet opgivet og vil blive
erstattet af en sociologisk forundersøgelse ved navn "Mosaic" af
Grænseforeningens medlemmer.
Forretningsudvalget har bevilget kr. 30.000,- til denne forundersøgelse, som efter
fornyet drøftelse i Forretningsudvalget forventes efterfulgt af udarbejdelse af et
emnemateriale til hverveformål.
Hovedstyrelsen tog til efterretning, at der var bevilget penge til forundersøgelsen.
I det tidlige forår 2002 vil der blive arrangeret en række inspirationsmøder for
lokalforeningernes bestyrelsesmedlemmer.
Ad 3:
Formanden omtalte købet af Idrætsgrunden til Sydslesvigs danske
Ungdomsforeninger.
Selve købet er en sag mellem SdU og Flensborg Byråd. Prisen er fast, men der
forhandles om muligheden for at betale i rater. Grænseforeningen påtager sig, jvfr.
vedtagelse på sidste møde, finansieringen af grundkøbet.
Ad 4:
Der er tilmeldt 339 deltagere til Sendemandsmødet, som fordeler sig med 161
Sendemænd, 126 fra Hovedstyrelsen, udvalg, gæster fra Danmark samt 52
gæster fra Sydslesvig. 86 lokalforeninger er repræsenteret.
Formanden gennemgik Sendemandsmødets dagsorden.
Poul Olsen, Organisationsudvalget, bad om, at repræsentanter for "Grænseløs
Ungdom" og formand og næstformand for Sydslesvigske Børns Ferierejser, måtte
komme med indlæg i forbindelse med hans aflæggelse af beretning på
Sendemandsmødet.

Formanden afviste dette ønske med henvisning til, at det var mere
hensigtsmæssigt, at indlæggene kom under debatten efter formandsberetningen
og udvalgsberetningerne.
Poul Olsen tog dette til efterretning.
Ad 5:
Formanden henviste til punkt 1 "Meddelelser v/formanden".
Ad 6:
Der var intet under dette punkt.

Referat af møde om tingvalgte medlemmer
lørdag den 27. oktober 2001 umiddelbart efter det ordinære
Hovedstyrelsesmødes afslutning
29 af Hovedstyrelsens 30 valgberettigede medlemmer havde givet møde.
Formanden, Torben Rechendorff, meddelte, at 5 tingvalgte medlemmer, nemlig
Ole Stig Andersen, Knud Enggaard, Ebbe Fink-Nielsen, Henning Gjellerod og
Ole Perch Nielsen afgik efter tur. Medens Ebbe Fink-Nielsen og Ole Perch
Nielsen havde meddelt, at de ønskede at udtræde af Hovedstyrelsen, havde de
øvrige 3 tilkendegivet, at de var villige til at modtage valg for en ny to-års periode.
Der forelå indstilling fra Forretningsudvalget om nyvalg af forpagter Edmund
Mogensen og generalkonsul Henrik Becker-Christensen. Efterfølgende har
Henrik Becker-Christensen ønsket ikke at kandidere. Følgelig var rektor fra
Aalborg Universitetscenter, Sven Caspersen, blevet opfordret. Edmund
Mogensen og Sven Caspersen blev valgt for de kommende to år.
Kresten Philipsen, som ikke var på valg, havde ønsket at trække sig fra
Hovedstyrelsen. I stedet havde Forretningsudvalget opfordret amtsborgmester
Carl Holst til at opstille. Carl Holst havde erklæret sig villig til at modtage valg.
Carl Holst blev valgt for det kommende år.

Referat af møde om valg til udvalg, bestyrelser m.v.
Søndag den 28. oktober 2001 kl. 11.30
31 af Hovedstyrelsens 40 medlemmer havde givet møde.
Formanden, Torben Rechendorff, bød velkommen til weekendens 3.
Hovedstyrelses-møde og bød særligt velkommen til det ene af de nye medlemmer
af Hovedstyrelsen, Edmund Mogensen.
Forretningsudvalgets 4 hovedstyrelsesvalgte medlemmer blev genvalgt.
Valg til øvrige udvalg vil blive foretaget på næste Hovedstyrelsesmøde den 6. april
2002 som følge af de vedtagne vedtægtsændringer.
Til Landbrugsudvalget bekræftedes valget af Knud Kjeldsen og pr. 1.1.2002
Arne Jensen som afløser for Jens Chr. Christensen og H.J. Lorenzen. Udvalget
fortsætter i øvrigt uændret til 6. april 2002.
Røhsmindeudvalget fortsætter uændret til 6. april 2002.
Vedrørende valg til repræsentation for Grænseforeningen i legatbestyrelser er der
fra Forretningsudvalgets side stillet forslag til Bdr. Brovsts Legat om at indstille
økonomichef P.H. Lundbjerg Hansen for en 5-årig periode. P.H. Lundbjerg
Hansen blev valgt.
Repræsentation til de øvrige legatbestyrelser fremgår af vedlagte liste.

KOMMENDE HOVEDSTYRELSESMØDER er fastsat således:
Lørdag den 6. april 2002 på "Rolighed, Rungsted Kyst, nord for København
Lørdag den 31. august 2002 i Flensborg.
Fredag - lørdag den 25. og 26. oktober 2002 på Nyborg Strand
(Sendemandsmøde 2002).
Mødet hævet.

Referat: Vibeke Schultz

