Referat af Hovedstyrelsesmøde på Rolighed, Skodsborg,
lørdag den 6. april 2002
35 af styrelsens 40 medlemmer var mødt: Formand, 1. og 2. næstformand, 30
kredsvalgte (heraf 1 ved suppleant), 5 tingvalgte. Der deltog 5 af
Grænseforeningens medarbejdere.
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Meddelelser og orientering v/formanden
Forretningsorden for Grænseforeningens Hovedstyrelse
Handlingsplan 2002-2003
Nedsættelse af udvalg i relation til Handlingsplanen
Budget 2002-2003
"Mosaic" - en sociologisk undersøgelse af Grænseforeningens medlemmer adressemateriale
Gaveartikler
Inspirationshefte til brug i skolernes undervisning
Initiativer omkring Idrætsgrunden i Flensborg
Fortolkning af Vedtægternes § 26
Evaluering af Inspirationskurserne
Eventuelt, herunder bekræftelse af næste møde: Lørdag den 31. august 2002

Ad 1:
Formanden bød velkommen og omdelte et bilag med sine meddelelser:
1) Formanden omtalte det nye 5-mandsudvalg. Da Torben Rechendorff selv er
medlem af 5-mandsudvalget deltager Wolfgang Dibbern samt Niels Henriksen i
møderne som repræsentanter for Grænseforeningen.
2) Budgetforhandlingerne i Flensborg var forløbet fint, og organisationernes
driftsbudgetter kunne godkendes af 5-mandsudvalget i den form, de var
fremlagt.
3) Det sydslesvigske delegationsbesøg i november, var blevet aflyst på grund af
folketingsvalget. Besøget havde i stedet fundet sted 28.2 - 1.3.2002
Folketingets formand, Ivar Hansen, havde budt delegationen på frokost, og
desuden var der arrangeret besøg i Dansk Arbejdsgiverforening og Zentropa
Film samt en forestilling i Det kongelige Teater.
4) Konsulentrapporten om Grænseforeningens administration har været forelagt
Forretningsudvalget. Forretningsudvalget har med tilfredshed taget rapporten til
efterretning.
5) Carl Andersen vil deltage i Røhsmindeudvalgets møde den 8. april 2002 for at
få klarhed over den finansieringsplan, som er udarbejdet af udvalget. Der kan
eventuelt blive tale om støtte via Alving-Fonden.
6) Nogle af afsnittene i den nuværende Håndbog bør revideres. Der er udtrykt
ønske om, at der fremstilles et hefte med relevant adressemateriale til brug for
samtlige bestyrelsesmedlemmer i lokalforeningerne. Det nyligt nedsatte
"lokalforeningsudvalg" får til opgave at overveje dette - og Håndbogens form i
øvrigt - i samarbejde med administrationen.

7) Der er bevilget kr. 50.000 som hjælp til restaureringen af Dybbøl Mølle.
8) Foreningens medlemstal pr. 31. marts 2002 er gået tilbage fra 33.624
medlemmer til 31.453.
9) Fremover vil der til hvert Forretningsudvalgsmøde foreligge en råbalance, så
man kan se, hvorledes regnskabet står.
Ad 2:
Forretningsordenen for Hovedstyrelsen blev godkendt.
Ad 3:
Formanden gennemgik "Forslag til Handlingsplan 2002-2003". Handlingsplanen
blev vedtaget med enkelte ændringer. Den rettede Handlingsplan vil blive udsendt
til modtagerne af Nyhedsbrevet.
Ad 4:
Det blev vedtaget at nedsætte fire ad hoc-udvalg, nemlig Lokalforeningsudvalg,
Informationsudvalg, Pædagogisk udvalg og Kursus udvalg. Disse udvalg skal
arbejde i et til fire år eller længere. Landbrugs- og Røhsmindeudvalget fortsætter
som hidtil.
Til hvert af de fire udvalg blev der valgt et medlem fra Hovedstyrelsen, samt
foreslået flere personer, som kunne opfordres til at indtræde i udvalgene. Den
endelige sammensætning og konstituering foretages af de valgte
hovedstyrelsesmedlemmer i samråd med forenings- og
organisationskonsulenterne, og der skal tages hensyn til geografi, faglig
kompetence, køn etc.
Til de fire udvalg blev valgt følgende hovedstyrelsesmedlemmer:
Lokalforeningsudvalg: Jørgen Bruun Christensen, Mors. - Informationsudvalg:
Svend Damgaard, Kolding. - Pædagogisk udvalg: Sigrid Andersen, Agerskov. Kursusudvalg: Poul Johannes Olsen, Tølløse.
Ad 5:
Carl Andersen gennemgik budgettet for 2002-2003, som udviste et underskud på
ca. kr. 1.100.000,- , selvom der er væsentlige driftsmæssige forbedringer såvel
indtjenings- som omkostningsmæssigt set i forhold til regnskabsåret 2001-2002.
Dette regnskabsår forventes at resultere i et beskedent positivt resultat. Forskellen
på driftsresultatet i de to år skyldes i øvrigt, at der har været tale om modtagelse af
væsentlige arvebeløb i regnskabsåret 2001-2002 - dette kan ikke forventes i
budgetåret 2002-2003.
Hovedstyrelsen godkendte budgettet, idet det blev understreget, at
Forretningsudvalget følger regnskabet tæt fra møde til møde.
Ad 6:
Niels Henriksen gennemgik "Mosaic"-undersøgelsen af Grænseforeningens
medlemmer. På basis af den sociologiske undersøgelse tilbydes lokalforeningerne
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assistance til at identificere husstande, der ville kunne kontaktes som underlag for
hvervekampagner.
Til formålet har Forretningsudvalget bevilget max. kr. 50.000.

Ad 7:
Claus Jørn Jensen præsenterede et udvalg af gaveartikler, som eventuelt kan
tilbydes lokalforeningerne gennem Nyhedsbrevet til brug ved messer, stævner etc.
Ad 8:
Inspirationshefte nr. 2 (som er et undervisningsmateriale) er udarbejdet af Benny
Jørgensen, Birkerød, og skulle ligge klar inden sommerferien.
Ad 9:
Der vil blive overvejet forskellige initiativer til at skaffe penge til idrætsgrunden i
Flensborg. Foreløbig er der indkommet kr. 459.000 fra forskellige fonde.
Ad 10:
Formanden oplyste, at Grænseforeningens hovedkontor havde søgt juridisk
bistand til fortolkning af vedtægternes § 26:
"Stemmeret på Sendemandsmøder har Hovedstyrelsens medlemmer samt én
sendemand fra de lokale foreninger og kredse med personlige medlemmer pr.
påbegyndt 200 medlemmer i den lokale forening eller kreds. Dog har en forening
altid ret til at blive repræsenteret af 2 sendemænd". Fortolkes således: Fra én til
400 medlemmer: 2 sendemænd. Fra 401 til 600 medlemmer: 3 sendemænd osv.
Ad 11:
Ved de 6 Inspirationskurser i februar og marts 2002 havde 25 af de 27 kredse
været repræsenteret med i alt 157 deltagere.
Ad 12:
Som Grænseforeningens repræsentant i Sydslesvigske Børns Ferierejser har
Forretningsudvalget udpeget Folke Hansen, Vordingborg.
Grænseforeningens ny hjemmeside vil være færdig i løbet af en til to uger.
Det vil blive overvejet, om man på næste Hovedstyrelsesmøde og i næste
Handlingsplan kan tilgodese den nye formålsparagrafs formulering "… at bevare
og styrke dansk sprog og kultur."
Næste Hovedstyrelsesmøde vil finde sted lørdag den 31. august 2002 i
Sydslesvig med mulighed for overnatning på Jaruplund Højskole fra fredag til
lørdag. Mødet vil finde sted på Flensborghus og efterfølgende vil der blive
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arrangeret bustur til Egernførde med besigtigelse af fritidshjemmet. Der blev
udtrykt ønske om et besøg på Røhsminde.

Referent: Vibeke Schultz, 8. april 2002
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