Referat af Grænseforeningens Hovedstyrelsesmøde
lørdag den 17. april 2004 på Hotel Australia i Vejle
Der var afbud fra følgende tingvalgte medlemmer: Karsten Nissen, Henning Gjellerod, Niels Jørgen Langkilde og Edmund Mogensen. Endvidere afbud fra Jette Hansen og Lisbet Skau. I stedet for sidstnævnte mødte Erik Heissel.
Fra administrationen deltog Knud-Erik Therkelsen, Carl Andersen, Ole Adrian Sørensen, Claus Jørn Jensen, og Betty Andersen.
1. Meddelelser ved Formanden
Dronningen besøger Slesvig den 27. juli i anledning af byens jubilæum. Ved samme lejlighed besøges også Danevirkegården.
Budgetforhandlingerne mellem 5-mands udvalget og de sydslesvigske organisationer fik et godt forløb. Wolfgang Dibbern og Knud-Erik Therkelsen repræsenterede
Grænseforeningen.
Formanden rettede en stor tak til Hovedstadens Grænseforening for de 100.000 kr.
til Idrætsgrunden.
En let revideret udgave af den ny hvervebrochure udkommer ca. 25. april.
SSF har oprettet et nyt medieudvalg, hvor Grænseforeningen vil få en placering.
Grænseforeningen har fået adskillige henvendelser om støtte til gave til kronprins
Frederik og Mary Donaldsons bryllup. Forretningsudvalget har besluttet at støtte
den sønderjyske folkegave (Frøslevskrinet).
Første del af kurset for kreds- og lokalstyrelsesmedlemmer finder sted den 23. –
24. april. Anden del den 21. – 22. august. Der er ca. 20 tilmeldte.
Formanden har fået flere positive henvendelser på lederen i sidste nummer af
Grænsen om flag ved grænsen og om grænsebygningerne.
Sidste rate på 1,7 mio. kr. til Idrætsgrunden skal betales inden udgangen af år
2004. Sidste års lotterioverskud er reserveret til formålet. Der er søgt støtte hos
fonde, der tidligere har givet og desuden mange nye.
2. Nyt fra udvalgene
Formændene for de fire udvalg – Pædagogisk udvalg, Informationsudvalget, Lokalforeningsudvalget og Kursusudvalget – omtalte arbejdet i udvalgene. Der henvises
til tidligere udsendte/vedlagte referater fra udvalgsmøderne.
Der blev fremsat forslag om kursus for kredsformænd.
En drøftelse af kompetencefordelingen mellem Hovedstyrelsen og Forretningsudvalget vil blive taget op på augustmødet.
3. Kommende Sendemandsmøder
Nyborg Strand er reserveret til en-dags Sendemandsmøder i 2004 og 2005. Ved
undersøgelsen i 2002 var der ca. lige mange, der ønskede en-dags møder som todages møder. To-dages møder giver større udbytte, men er ikke økonomisk mulige.
Det vil være urealistisk at bede sendemændene betale merudgiften ca. 1.000 kr.
(overnatning og måltider) for at deltage. Man kan måske overveje to-dages møder
en gang imellem ved vigtige beslutninger samt overveje møderne holdt på skoler
eller højskoler. Hovedstyrelsen tilsluttede sig disse synspunkter.

4. Økonomi
Budget: Carl Andersen gennemgik budgettet. Der er budgetteret med et overskud
på 55.000 kr. Budgettet blev enstemmigt vedtaget af Hovedstyrelsen.
Omkostningsudviklingen de sidste 3 år har været faldende. Indtægterne har været
ret stabile.
Kontingentforhøjelse: ”Grænsen” og Årbogen beløber sig i trykke- og portoomkostninger til 78,32 kr. pr. medlem. Lokalforeningerne betaler p.t. 50 kr. i kontingent. På den baggrund besluttede Hovedstyrelsen til Sendemandsmødet i 2004 at
indstille en kontingentforhøjelse på i alt 30 kr. frem til år 2008 – 15 kr. med virkning
fra 2006 og 15 kr. med virkning fra 2007.
Forhøjelse af kontingentet for skolemedlemmer og medlemmer direkte under hovedforeningen besluttes senere.
5. Feriebørnsarbejdet
Formanden orienterede om drøftelser mellem Dansk Skoleforening, Landskomiteen
og Grænseforeningen. Reviderede retningslinjer for rejseledsagere samt et forslag
om ændring af Landskomiteens vedtægter, så både Skoleforeningen og Grænseforeningen får en repræsentant i Landskomiteen, er på vej.
6. Dybbøldagen
Svend Kristiansen fremlagde forslag til en anden type Dybbølmærke til medlemmerne (i lighed med julemærker).
Knud-Erik Therkelsen foreslog løssalgsprisen forhøjet fra 2 kr. til 5 kr.
De to forslag vil blive taget op til overvejelse og drøftet på Hovedstyrelsesmødet i
august.
Der blev fremsat ønske om genoptrykning af Dybbølmærke-skiltet til biler.
7. Temadrøftelse: Visioner for Grænseforeningen
Oplæg ved Knud-Erik Therkelsen og efterfølgende debat.
8. Markering af Bonn-København erklæringernes 50-års jubilæum i 2005
Den officielle markering sker formentlig den 29. marts 2005 på Sønderborg Slot,
hvor de to landes regeringschefer vil være til stede. Markeres desuden ved en
håndboldlandskamp, særfrimærker samt bogprojekter.
Grænseforeningen markerer jubilæet med en ungdomskonference, som beskrevet i
notatet, og som Hovedstyrelsen gav sin tilslutning til. Desuden temasider i ”Grænsen” (marts 2005) samt evt. et to-dages Hovedstyrelsesmøde i Sydslesvig.
9. Eventuelt
Erik Heissel spurgte til Grænseforeningens engagement i Røhsminde, herunder
økonomi. Temaet vil komme på dagsordenen på augustmødet.
Næste møde: Lørdag den 28. august 2004 på Dalum Landbrugsskole.
Referat
Betty Andersen
20. april 2004

