Referat af Hovedstyrelsesmøde på Nyborg Strand
fredag den 25. oktober 2002

36 af styrelsens 40 medlemmer var mødt: Formand, 2. næstformand, 26 kredsvalgte (heraf 1 ved suppleant), 8 tingvalgte. Der deltog 7 af Grænseforeningens
medarbejdere.
1. Meddelelser v/formanden:
Formanden bød velkommen og omtalte, at 1. næstformand, Wolfgang Dibbern,
ikke deltog i mødet, da han fejrede 60 års fødselsdag.
Der omdeltes et bilag med Formandens meddelelser:
 Heinrich Schultz er gået af som formand for Det sydslesvigske Samråd, i stedet for er Lone Schuldt, der er formand for Skoleforeningen, indtrådt.
 Hovedstyrelsens forretningsorden blev omdelt, idet der er en ændring: "Godkendelse af regnskabet" er tilføjet under punkt 6, september-mødet.
 Vibeke Schultz forlader sin stilling i Grænseforeningens administration ved
årets udgang for at gå på efterløn. Betty Andersen overtager Vibekes Schultz'
arbejdsopgaver.
 I forbindelse med Sendemandsmødet vil der blive uddelt to spørgeskemaer til
deltagerne. Det ene opfordrer de fremmødte til at komme med forslag til udvalgenes arbejde. Det andet er et skema til evaluering af selve Sendemandsmødet. Et lignende evalueringsskema vil også blive fremsendt til de lokalforeninger, der ikke deltager i Sendemandsmødet.
 Salget af de postkort, der var vedlagt "Grænsen" i oktober, har indtil nu indbragt et ganske pænt beløb - nogle medlemmer har dog været kede af denne
henvendelsesform fra Grænseforeningen.
 Årbog 2003 "Sydslesvigs DANSKE Hverdag" er netop færdigtrykt.
 Til slut omtalte formanden 5-mandsudvalgets besigtigelsestur den 16.-17. september til Egernførde (skolen, det nyindviede fritidshjem og medborgerhuset),
Vestermølle og Risby. Programmet vedlægges referatet.

2. Idrætsgrunden
Formanden orienterede om situationen omkring idrætsgrunden ved Idrætshallen i
Flensborg. Aftalen mellem Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger og Flensborg
Byråd er meget tæt ved at være på plads, blot mangler SdU's advokat den endelige gennemgang af kontrakten. Formanden opfordrede i den forbindelse kreds- og
lokalforeninger til at gøre en indsats for at yde økonomisk støtte til projektet.
Idrætsgrunden vil være Grænseforeningens mærkesag de næste par år. Enkelte
foreninger har allerede givet et bidrag.
3. Udvalgsarbejdet
Formændene for de nye udvalg: Informationsudvalget, Kursusudvalget, Lokalforeningsudvalget og Pædagogisk udvalg, omtalte arbejdet i de forskellige udvalg og
henviste til de udsendte beretninger fra udvalgene.

Edmund Mogensen, formand for Røhsminde- og Landbrugsudvalgene, omtalte
ligeledes arbejdet i disse udvalg og henviste til udvalgenes beretninger.
Torben Rechendorff foreslog, at de fire udvalgsformænd mødes forud for udarbejdelsen af næste handlingsplan, som skal behandles på Hovedstyrelsens forårsmøde. Han foreslog desuden afholdelse af et kredsformandskursus.
4. Sendemandsmødet 2002
Formanden gennemgik programmet for det kommende Sendemandsmøde.
5. Valg
Valg til Forretningsudvalget:
Formanden indstillede til nyvalg af Jørgen Bruun Christensen, Nykøbing Mors, og
til genvalg af
Ruth Jensen, Grindsted,
Ove Nissen, Gråsten, og
Karl Sommer, Odense.
Desuden opstilledes Chr. Staugaard Nielsen, Allingåbro.
Valgt blev de fire førstnævnte.
Valg af repræsentanter til bestyrelser m.v.:
 Bestyrelsen for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig: Skoleinspektør Hans
Bladt, Skanderborg, genvalgt for en 3-årig periode.
 Tilsynsrådet for Forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig: Skoleinspektør Hans Bladt, Skanderborg, genvalgt for en 3-årig periode.
 Carsten Boysens Mindefond: Skoleinspektør Ove Nissen, Gråsten, valgt for en
5-årig periode.
 "De Piper Backhauske legater": Torben Rechendorff og P.H. Lundbjerg Hansen blev begge valgt for en 5-årig periode.
 Olav Mølgaard og Hustrus Legat: Lisbeth Skau, Vojens, blev valgt.
6. Eventuelt
 Udstillingen "Sønderjyllandsbilleder" på Sønderborg Museum blev omtalt.
 Orientering om Sydslesvigske Børns Ferierejsers komitemøde den 21. september i Flensborg, samt om den ophedede diskussion, der var i forbindelse
med forslaget om en aldersgrænse på 70 år for komiteformænd og rejseledsagere. Der var enighed om at den videre diskussion skal foregå i Forretningsudvalget og Landskomiteen for Sydslesvigske Børns Ferierejser.
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Referat af møde om tingvalgte medlemmer
fredag den 25. oktober 2002

28 af Hovedstyrelsens 30 valgberettigede medlemmer havde givet møde.
Formanden meddelte, at 5 tingvalgte medlemmer, nemlig Elisabeth Arnold, Filt
Jensen, Peder Sønderby, Carl Holst og Karsten Madsen afgik efter tur. Medens
Elisabeth Arnold, Filt Jensen og Peder Sønderby havde meddelt, at de ønskede at udtræde af Hovedstyrelsen, havde Carl Holst og Karsten Madsen tilkendegivet, at de var villige til at modtage valg for en ny to-års periode. Der forelå en
indstilling fra Forretningsudvalget om nyvalg af informationschef Niels Jørgen
Langkilde, Odense, og højskoleforstander Knud-Erik Therkelsen, Aabenraa,
samt en indstilling fra Tønder Amts Grænseforening om nyvalg af frimenighedspræst Henrik Jensen, Egtved. Niels Jørgen Langkilde, Knud-Erik Therkelsen
og Henrik Jensen blev valgt for de kommende to år.

Referat: Betty Andersen

