Referat af Hovedstyrelsesmøde i Egernførde
lørdag den 31. august 2002
33 af styrelsens 40 medlemmer var mødt: Formand, 1. og 2. næstformand, 24
kredsvalgte (heraf 2 ved suppleant), 6 tingvalgte. Der deltog 4 af Grænseforeningens medarbejdere.

DAGSORDEN:
1. Meddelelser og orientering ved formanden
2. Handlingsplan 2002-2003. Udvalgsarbejdet:
Lokalforeningsudvalget v/Jørgen Bruun Christensen
Informationsudvalget v/Svend Damgaard
Pædagogisk udvalg v/Sigrid Andersen
Kursusudvalget v/Poul Johannes Olsen
Landbrugs- og Røhsmindeudvalgene v/Edmund Mogensen
3. Hovedstyrelsesmødet den 25. oktober 2002
Valg af Grænseforeningens formand.
Valg af tingvalgte medlemmer af Hovedstyrelsen. På valg er:
Elisabeth Arnold
Carl Holst
Filt Jensen
Karsten Madsen
Peder Sønderby
Kandidater på valg til følgende bestyrelser, hvori Grænseforeningen er
repræsenteret:
Carsten Boysens Mindefond (Filt Jensen)
"De Piper Backhauske Legater" (Bent A. Koch og Hans
Paaschburg)
Olav Mølgaard og Hustrus Legat (Filt Jensen)
4. Sendemandsmødet, lørdag den 26. oktober 2002
- Gennemgang af program
- Valg af formand
- Fastsættelse af kontingent
- Uddeling af Grænseforeningens Kulturpris
5. Gennemgang af Regnskab 2001 – 2002
6. Eventuelt
Ad 1:
Formanden bød velkommen og omtalte, at Folke Hansen, Vordingborg, er trådt ud
af Grænseforeningen i konsekvens af konstitueringen af de 4 nye udvalg.

Der omdeltes et bilag med Formandens meddelelser.
 Formanden omtalte indvielsen af Fritidshjemmet i Egernførde, hvortil
Grænseforeningen har bevilget kr. 2 mio. Heraf forventes kun brugt kr. 1.6 mio.
Såfremt det endelige byggeregnskab skulle indeholde en besparelse, vil denne
blive overført til SdU's køb af Idrætsgrunden i Flensborg.
 Der er et begrundet håb om at købet af Idrætsgrunden falder på plads inden
Sendemandsmødet. Der er pr. d.d. modtaget kr. 825.000 fra fonde etc.
 Alving-Fonden har bevilget EURO 20.000 til Røhsmindeudvalget, hvorefter den
aktuelle økonomiske krise skulle være løst.
 Det sønderjydske Lotteri: Det er vedtaget, at Lokalforeningernes overskud for
eget salg af lodsedler er forhøjet fra 40% til 50% i år. Der tages senere stilling
til, om det skal fortsætte også i kommende år.
 Sommermøderne på Nr. Vosborg og Ejer Bavnehøj blev omtalt. Formanden
opfordrede til, at lignende initiativer tages andre steder i landet.
 5-mandsudvalgets besigtigelsestur finder sted i midten af september omkring
Egernførde. Wolfgang Dibbern deltager som Grænseforeningens
repræsentant.
 Sydslesvigsk Presseudvalg har nedsat et underudvalg, som skal forsøge at
skaffe bedre pressedækning nord for grænsen. Der var enighed om, at SSF's
kontor på Christiansborg burde have en mere permanent bemanding.
 Der vil nu blive indkøbt diverse gaveartikler, som vil blive omtalt i næste
"Nyhedbrev".
Ad 2:
Formændene for de nye udvalg: Informationsudvalget, Kursusudvalget,
Lokalforeningsudvalget, Pædagogisk udvalg, omtalte kort arbejdet i de forskellige
udvalg og henviste til de udsendte referater fra udvalgenes møder.
Edmund Mogensen, formand for Røhsminde- og Landbrugsudvalgene, omtalte
kort arbejdet i udvalgene og henviste til formandens orientering om Røhsminde.
Ad 3:
Torben Rechendorff indstilles til genvalg som Grænseforeningens formand.
Carl Holst og Karsten Madsen stiller op til genvalg, hvorimod Elisabeth Arnold og
Filt Jensen ikke ønsker genvalg som tingvalgte medlemmer. Desuden har Peder
Sønderby efterfølgende meddelt, at han ikke ønsker genvalg.
Der er modtaget forslag med navne på 2 nye kandidater til tingvalgte medlemmer.
Yderligere har Forretningsudvalget flere navne, som vil blive kontaktet.
Forretningsudvalget arbejder videre med en række navne, som kan indstilles til
valg på det Hovedstyrelsesmøde, som afholdes i forbindelse med
Sendemandsmødet.
Følgende kandidater blev foreslået til bestyrelser, hvori Grænseforeningen er
repræsenteret:
Carsten Boysens Mindefond: Ove Nissen.
"De Piper Backhauske Legater": Torben Rechendorff og P.H.
Lundbjerg
Hansen.
Olav Mølgaard og Hustrus Legat: Lisbet Skau.

Ad 4:
Der vil være Forretningsudvalgsmøde og Hovedstyrelsesmøde fredag den 25.
oktober 2002.
Sendemandsmødet lørdag den 26. oktober vil begynde kl. 10.30. Dagsorden
ifølge vedtægterne. Ole Stig Andersen vil blive foreslået til dirigent. Kontingentet
foreslås uændret. Grænseforeningens Kulturpris og Louis Nielsens Legat vil blive
uddelt.
Efter det ordinære Sendemandsmødes afslutning forventes landdagsmedlem Silke
Hinrichsen at tale.
Mødet er planlagt til at slutte kl. 17, hvorefter der serveres sandwich og øl/vand.
Sendemandsmødet 2003 vil finde sted efter den gamle model, dvs. over to dage:
Lørdag den 25. og søndag den 26. oktober.
På næste Hovedstyrelsesmøde vil Forretningsudvalgets sammensætning blive
drøftet og afklaret.
Ad 5:
Regnskabschef Carl Andersen gennemgik det i forvejen udsendte regnskab 20012002.

Ad 6:
Fremtidige møder i 2003 er planlagt således:
FU:
Torsdag
6. februar
FU:
Fredag
28. marts
HS:
Lørdag
29. marts
FU:
Tirsdag
20. maj
FU:
Fredag
29. august
HS:
Lørdag
30. august
FU:
Fredag
24. oktober
HS:
Lørdag
25. oktober
SMMØ:
Lørdag
25. oktober
SMMØ:
Søndag
26. oktober
FU:
Tirsdag
9. december


Der blev foreslået forskellige steder til afholdelse af fremtidige Hovedstyrelsesog Sendemandsmøder: Viborg Gymnastik Højskole, Ladelund Efterskole,
Kolding, Sydslesvig.



Grænseforeningen bør have en stand på DGI stævnet 2006 i Haderslev,
ligesom det var tilfældet i 2002 på Bornholm.



Kreds 1, 2, 3 og 4 har søgt og fået bevilget penge til en Grænseforenings stand
på Fællesdyrskuet i Roskilde i 2003. Der er truffet aftale med Landbrugsrådet
om, at de forsøger at få Prins Joachim til at komme til stede ved åbningen, da
han også er protektor for Landbrugsrådet.



Der blev udtrykt ønske om, at Grænseforeningen giver tilskud til fællesarrangementer for feriebørns-værter, da dette kan give nye yngre medlemmer.

Efter Hovedstyrelsesmødet var der indlæg af højskoleforstander Knud-Erik
Therkelsen, Højskolen Østersøen, Aabenraa, og lektor ved Duborg-Skolen, Lone
Anker Jakobsen, Flensborg, der lagde op til en debat omkring den tilføjelse til
formålsparagraffen: "- at styrke dansk sprog og kultur". Indlæggene affødte en
livlig debat.
Herefter var der rundvisning på Jes Kruse-skolen samt det nye fritidshjem i
Egernførde.

Referent: Vibeke Schultz

