Referat af Grænseforeningens Hovedstyrelsesmøde
lørdag den 28. juni 2003 på Clarion Hotel Plaza i Odense
35 af styrelsens 40 medlemmer var mødt: Formand, 1. og 2. næstformand, 26
kredsvalgte (heraf 3 ved suppleant) og 6 tingvalgte. Der deltog 6 af Grænseforeningens medarbejdere.
1. Meddelelser ved formanden:
Torben Rechendorff bød velkommen og rettede en speciel velkomst til tre nye
kredsvalgte hovedstyrelsesmedlemmer: Mirco Fischer fra kreds 1, Jes Reiner Pedersen fra kreds 13 og Carsten Dalgaard fra kreds 21.
Formanden meddelte, at den planlagte skolebog skrevet af Carsten Jonassen ikke
vil blive realiseret. Man har taget kontakt til Skoleforeningen i Sydslesvig, der er
ved at udarbejde undervisningsmateriale om mindretallet til deres egne skoler.
Dette materiale kan muligvis danne inspiration for en undervisningsbog til skolerne
i Danmark.
En enig Hovedstyrelse vedtog indstillingen fra formanden om at aflyse hovedstyrelsesmødet den 30. august. I stedet vil indstilling til valg af de tingvalgte medlemmer til Hovedstyrelsen ske skriftligt. Handlingsplanen, der skal danne grundlag
for cafe-debatten på Sendemandsmødet, bliver udsendt til Hovedstyrelsen, når
den endelige udformning er på plads.
2. Rapporter fra Roskilde og Aalborg
Claus Jørn Jensen rapporterede fra Grænseforeningens stand på fællesdyrskuet
i Roskilde den sidste weekend i maj. Grænseforeningens PR-udstilling og mindre
udstillinger fra Sydslesvigsk Forening, Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger og
Dansk Skoleforening blev vist frem, og der blev uddelt en hel del oplysningsmateriale. Der deltog 52 hjælpere fra hele Sjælland og Lolland/Falster samt repræsentanter fra Sydslesvig.
Budgettet var på 35.000 kr. Ca. 1.000 personer besøgte standen. Det gav 22 nye
medlemmer og ca. 300 kontakter.
Eneste mangel var en streamer til at gøre opmærksom på standen. (Den er anskaffet i mellemtiden.)
Sonja Melgaard redegjorde for deltagelsen i den 35. forårsudstilling i Aalborg i
begyndelsen af april. 30.000 mennesker besøgte forårsudstillingen, hvor Grænseforeningen havde en stand på 18 m² med både PR-udstilling og Feriebørnsudstilling.
Budgettet var på 16.000 kr. Der deltog 18 hjælpere. 480 gevinster blev uddelt, og
det gav 23 nye medlemmer.
3. Stillingen som generalsekretær for Grænseforeningen
På et lukket møde godkendte en enig Hovedstyrelse Forretningsudvalgets indstilling til besættelse af stillingen som generalsekretær for Grænseforeningen. Stillingen besættes med højskoleforstander Knud-Erik Therkelsen med tiltrædelse den
1. januar 2004.

4. Eventuelt
Rasmus Laursen foreslog, at man holdt hovedstyrelsesmøde på en højskole eller
ungdomsskole.
Sonja Melgaard oplyste, at der i år er fundet plads til 21 flere feriebørn end sidste
år.
Svend Kristiansen bad Hovedstyrelsens medlemmer overveje, om man udtaler sig
til pressen som hovedstyrelsesmedlem eller som privatperson.
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