Referat af Grænseforeningens Hovedstyrelsesmøde
fredag den 29. oktober 2004 på Hotel Nyborg Strand

Der var afbud fra Carl Holst (tingvalgt medlem). Endvidere afbud fra Karl Sommer
og Ruth Jensen. Gunvor Knudsen og Erling Thøgersen mødte i stedet for.
Fra administrationen deltog Knud-Erik Therkelsen, Carl Andersen, Ole Adrian Sørensen, Johan Herold, Claus Jørn Jensen og Betty Andersen.
1. Meddelelser ved formanden
Hovedstyrelsesmødet 15.-16. april 2005 afholdes i Sydslesvig – på Flensborghus
og Christianslyst og slutter med et besøg på Røhsminde.
H.C. Andersen forskeren Johan de Mylius har skrevet Grænseforeningens årbog
for 2005 ”H.C. Andersen og Hertugdømmerne”. Årbogen sendes til medlemmerne i
november måned sammen med opkrævningen for 2005.
Idrætsgrunden i Flensborg planlægges indviet i sommeren 2005. SdU har fået dispensation af Flensborg kommune til at benytte grunden til kl. 20.
Karsten Madsen er trådt ud af Hovedstyrelsen. Forretningsudvalget indstiller, at
den ledige plads foreløbig holdes åben.
CD-en ”Solæg” er umiddelbart blevet modtaget positivt. Valdemar Rasmussen har
både været i TV og har deltaget i flere radioprogrammer.
Grænselandsprofessoratet – intet nyt siden sidst.
Formandsudvalget har holdt et møde. En række emner til ny formand er kommet
frem.
De fire hovedstyrelsesmedlemmer af Forretningsudvalget er på valg. Alle er villige
til genvalg.
2. Nyt fra udvalgene
Formændene for de fire udvalg – Pædagogisk udvalg, Informationsudvalget, Lokalforeningsudvalget og Kursusudvalget – omtalte arbejdet i udvalgene. Der henvises
til referaterne fra udvalgsmøderne.
3. Feriebørnsarbejdet
Landskomiteen for Sydslesvigske Børns Ferierejser udarbejdede i foråret i samarbejde med Grænseforeningen og Dansk Skoleforening for Sydslesvig forslag til nye
retningslinier for rejseledsagelse samt til nye vedtægter, der betød, at både Grænseforeningen og Skoleforeningen fik fast repræsentation i Landskomiteen. På komiteens årsmøde i september blev begge forslag vedtaget. Skoleforeningen har udpeget Lisbeth Buhl som repræsentant i Landskomiteen. Hovedstyrelsens repræsentant vælges under punkt 6.
4. Slutstatus på Idrætsgrunden
Formanden gennemgik status på Idrætsgrunden. Enighed om at den udleverede
status bør offentliggøres i Grænsen.

5. Sendemandsmødet
Formanden gennemgik morgendagens Sendemandsmøde. 298 deltager i mødet,
87 lokalforeninger er repræsenteret, og der er 35 gæster fra Sydslesvig.
6. Valg
a. Valg til Forretningsudvalget:
Følgende opstillede til Forretningsudvalget: Sigrid Andersen, Flemming Anker,
Jørgen Bruun Christensen, Chr. Staugaard Nielsen og Ruth Jensen.
Sigrid Andersen, Jørgen Bruun Christensen, Chr. Staugaard Nielsen og Ruth
Jensen blev genvalgt.
b. Valg af repræsentanter til bestyrelser:
Bestyrelsen for Løgumkloster Højskole:
- Wolfgang Dibbern valgt for 5 år fra januar 2005.
Valg af repræsentant til bestyrelsen for Refugiet i Løgumkloster:
- Wolfgang Dibbern valgt for 5 år fra januar 2005.
Valg af bestyrelsesmedlem til Landskomiteen for Sydslesvigske Børns Ferierejser:
- Ruth Jensen valgt.
7. Eventuelt
Henning Gjellerod fortalte om formødet til Cultures in Dialogue på Højskolen Østersøen den 23. oktober.
Lisbeth Skau meddelte, at hun træder ud af Hovedstyrelsen og takkede for mange
god år.
Jørgen Bruun Christensen roste det seneste nummer af Grænsen.
Flemming Anker foreslog, at man arrangerede en rundvisning, når Hovedstyrelsen
holdt møde nye steder, f.eks. på Dalum Landbrugsskole.
Erling Thøgersen udtrykte bekymring for kontakten til skolerne, når Johan Herold
holder op. Bad desuden Hovedstyrelsen overveje udvalgenes levetid, opgaver og
evt. oprettelse af nye udvalg.
Næste møde: Fredag og lørdag den 15.-16. april 2005 i Flensborg/Sdr. Brarup.

Referat af møde for de kredsvalgte medlemmer
af hovedstyrelsen fredag den 29. oktober 2004
30 af Hovedstyrelsens 30 valgberettigede medlemmer havde givet møde.
Formanden meddelte, at 5 tingvalgte medlemmer, nemlig Ole Stig Andersen, Carl
Holst, Henrik Jensen, Karsten Madsen og Niels Jørgen Langkilde afgik efter
tur. Karsten Madsen havde meddelt, at han ønskede at trække sig ud af Hovedstyrelsen. De øvrige havde tilkendegivet, at de var villige til at modtage valg for en ny
to-års periode.
Ole Stig Andersen, Carl Holst, Henrik Jensen og Niels Jørgen Langkilde blev
genvalgt.

Referat
Betty Andersen
8. november 2004

