Referat af Grænseforeningens Hovedstyrelsesmøde
lørdag den 29. marts 2003 på Comwell i Middelfart
34 af styrelsens 40 medlemmer var mødt: Formand, 1. og 2. næstformand, 23
kredsvalgte og 8 tingvalgte. Der deltog 6 af Grænseforeningens medarbejdere.
1. Meddelelser v/formanden:
Formanden bød velkommen og rettede en speciel velkomst til de tre nye tingvalgte
medlemmer: Henrik Jensen, Niels Jørgen Langkilde og Knud-Erik Therkelsen.
Desuden til Jette Hansen, nyvalgt hovedstyrelsesmedlem i kreds 7.
Der omdeltes et bilag med Formandens meddelelser:

Kommunalvalget i Slesvig-Holsten den 3. marts med en oversigt over stemmetal og mandatfordeling for SSW.

Henstilling om, at referater fra Forretningsudvalgets møder primært er til hovedstyrelsesmedlemmernes eget brug.

Formanden, Ruth Jensen samt direktøren har holdt møde med formanden for
Landskomiteen for Sydslesvigske børns Ferierejser, Hanne Midskov, hvor de
nye retningslinjer for rejseledsagelse blev drøftet. Forretningsudvalget mener, det fortsat er bedst, at Landskomiteen selv tager hånd om eventuelle
problemer.

Lotteriet gav i 2002 et overskud på næsten 1 million kr.

De årlige budgetforhandlinger mellem 5-mandsudvalget og de sydslesvigske
organisationer foregår i Flensborg 31. marts til 2. april. Fra Grænseforeningen deltager Wolfgang Dibbern samt Niels Henriksen.

Dyrskuet i Roskilde samt udstillingen i Aalborg er initiativer, der giver gode
signaler til omverdenen om Grænseforeningen og dens opgaver.

Brand i det ene lagerrum i stueetagen på Peder Skrams Gade den 13. marts.
Heldigvis blev branden opdaget, inden ilden nåede at brede sig, så det gik
kun ud over tryksager. Grænseforeningen er fuldt forsikret.

Forretningsudvalget har netop besluttet, at spejdere og FDF’ere vil kunne
søge rejsetilskud til Sydslesvig efter samme retningslinjer som skoleklasser,
der skal på lejrskole.

Programmet til Sendemandsmødet 25. – 26. oktober 2003 ligger nu fast.
De to næstformænd er på valg, og har begge accepteret at genopstille.

Nyt fra Forretningsudvalget: Prins Joachim vil aflægge besøg hos mindretallet den 30. april 2003.
2. Rapporter fra udvalgene
Formændene for udvalgene omtalte arbejdet i de forskellige udvalg:
Pædagogisk udvalg: Koncentrerer sig om tiltag til gymnasier samt en pædagogisk indfaldsvinkel på hjemmesiden.
Kursusudvalget: Tanker om fælleskursus, journalistseminar samt kredsformandskursus. Familiehøjskole: DGI og Grænseforeningen i Svendborg tager til
Christianslyst i slutningen af april med 130 deltagere. Der vil efterfølgende blive
udarbejdet en hvidbog over forløbet.

Informationsudvalget: Planlagt to konferencer, november 2003 (Århus) og marts
2004 (København). Temaer: Danskheden i internationalt perspektiv samt historieløshed.
Tove Madsen trækker sig ud af udvalget, og Hovedstyrelsen accepterede, at udvalget selv supplerer sig.
Lokalforeningsudvalget: Planlægning af debatten på Sendemandsmødet samt
forslag til nyskrivning af udvalgte afsnit af håndbogen. Arbejder på at skabe kontakt mellem lokale SSF foreninger og grænseforeninger. 20 grænseforeninger er
at finde på Kultunauts hjemmeside (den landsdækkende elektroniske kulturkalender), og der blev opfordret til at flere foreninger benyttede sig af denne mulighed
for at markere sig.
3. Præsentation af ”Grænselandet på Frimærker”
Ole Adrian Sørensen præsenterede materialet, der er sendt til lokalforeningernes
bestyrelsesmedlemmer og i to eksemplarer til skolemedlemskaberne. Et hæfte
vedlægges desuden til de lærere, der sælger Dybbølmærker. Landsdækkende vil
materialet vil blive distribueret via amtscentralerne til samtlige skoler med 7. klasse
og derover.
Næste projekt vil være en bog om Sydslesvig, forfattet af skoleinspektør Carsten
Jonassen, Flensborg, beregnet for 5-6 klasserne. Denne forventes færdig til Sendemandsmødet.
4. Budget 2003-2004
Der blev delt et ændret budget ud i forhold til det allerede fremsendte. Carl Andersen gennemgik dette budget, der udviste balance mellem udgifter og indtægter.
Hovedstyrelsen godkendte budgettet.
5. Initiativer omkring Idrætsgrunden i Flensborg
Første rate på 1.7 millioner af de i alt 5.2 millioner til Idrætsgrunden blev betalt i
december 2002. I december 2003 forfalder yderligere 1.7 millioner til betaling. Både i år og sidste år blev der søgt fondsstøtte. Sidste år fik vi kr. 800.000, i år er det
foreløbigt blevet til kr. 75.000. Desuden er der sendt opfordring om støtte til alle
kreds- og lokalforeningsformænd samt skrevet en leder i bladet ”Grænsen” om
emnet.
Der er kommet i alt 44.000 kr. fra grænseforeninger foruden bidrag fra enkeltmedlemmer. I næste nummer af ”Grænsen” vil der være et barometer over de indsamlede bidrag.
6. Temadrøftelse: Grænseforeningen på vej mod 2010
Formanden holdt et oplæg til temadrøftelse om handlingsplanen. På baggrund af
oplægget, der er vedlagt dette referat, samt en senere drøftelse mellem de fire
udvalgsformænd vil handlingsplanen blive distribueret med vedtagelse på næste
Hovedstyrelsesmøde for øje.
7. Eventuelt
 Kirsten Schmidt og Aage K. Riber meddelte, at de trækker sig som kredsformænd og dermed fra Hovedstyrelsen. De takkede for et godt samarbejde gennem mange år, hvilket blev gengældt fra formandens side.
 Indmeldelseskuponen i ”Grænsen”, der beskriver et kontingent på kr. 100, giver nogle foreninger et forklaringsproblem, idet deres kontingent overstiger dette beløb.



Næste møde: Lørdag den 30. august 2003.

Referat: Betty Andersen

