Referat af Grænseforeningens Hovedstyrelsesmøde
lørdag den 16. april 2005 på Flensborghus

Der var afbud fra følgende tingvalgte medlemmer: Henning Gjellerod, Henrik Jensen, Niels Jørgen Langkilde. Endvidere afbud fra Karl Sommer, Annmarie Langballe, Ellen Johanne Eisum og Kirsten Schødt. I stedet for de to sidstnævnte mødte
Gunner Nielsen og Frands Hegelund.
Ny i Hovedstyrelsen var Per Vistisen (kreds 7), Erik Heissel (kreds 24) samt Finn
Slumstrup (tingvalgt).
Fra administrationen deltog Knud-Erik Therkelsen, Carl Andersen, Ole Adrian Sørensen, Johan Herold, Claus Jørn Jensen, og Betty Andersen.
Ved et møde på Sdr. Brarup danske skole fredag aften (15/4) fik hovestyrelsens
medlemmer en orientering dels om den politiske situation efter Landdagsvalget den
20. februar, dels om arbejdet i de lokale mindretalsorganisationer (SSF, SSW, SDU
osv.)

1. Meddelelser ved Formanden
Den 29. marts foregik den officielle markering af København-Bonn erklæringerne
på Sønderborg Slot med taler af den tyske forbundskansler Gerhard Schröder, den
danske statsminister Anders Fogh Rasmussen, formand for det tyske mindretal
Hans Heinrich Hansen og formand for SSF Dieter Küssner. Desuden er der afholdt
en konference på Christiansborg arrangeret af Syddansk Universitet, og der er udgivet et særfrimærke både i Danmark og Tyskland. Grænseforeningen har markeret
erklæringerne med et temanummer af ”Grænsen”.
5-mands udvalget blev efter det danske valg i februar udvidet med den radikale
Benthe Dahl og er derfor et 6-mands udvalg. Udvalget har netop indledt budgetforhandlinger med de sydslesvigske organisationer.
Grænseforeningen har indgået et samarbejde med Skoleforeningen, SdU og SSF
om skolearbejdet, efter at Johan Herold går på pension 31. juli 2005.
Projektet ”Cultures in Dialogue” gennemføres de sidste to uger af juli. Selvom bevillingen fra EU udeblev, er foreningen tæt på at have tilvejebragt de nødvendige midler fra bl.a. Undervisningsministeriet, Sønderjyllands Amt og private fonde.
Grænseforeningens årbog for 2006 bliver en guide til ture i Sydslesvig. Foruden
turforslag og beskrivelser vil årbogen indeholde oplysninger om mindretallets situation i de forskellige egne. Forfatter til bogen er Valdemar Kappel, der har en omfattende produktion bag sig af bl.a. turbøger. Da der er meget stof vil emnet blive fordelt på årbog 2006 og 2007.
Der er endnu ingen afklaring om Grænseforeningsprofessoratet – der er fortsatte
drøftelser med Syddansk Universitet.
Faldende interesse blandt skoler og lokalforeninger for at sælge Dybbølmærker.
Selv om hovedkontoret telefonisk har kontaktet hen ved 300 skoler efter tilmeldingsfristens udløb, er antallet af mærkesælgende skoler faldet fra 241 klasser i
2004 til 202 i år. Antallet af klasser, hvor lokalforeningen formidler mærkesalget, er
reduceret fra 43 klasser sidste år til 28 klasser i år.

Der er kommet forskellige reaktioner – både positive og negative – på det alternative ”Dybbølfrimærke”. Initiativet skal drøftes på hovedstyrelsesmødet til august.
Grænseforeningen betalte ved årsskiftet sidste rate af de lovede 5,2 mio. kr. til købet af Idrætsgrunden i Flensborg. Fra de sydslesvigske organisationer har vi foreløbig modtaget ansøgning om udskiftning af Centralbibliotekets bogbusser. Andre
ansøgninger afventes, inden der tages endelig stilling.
I februar og marts måned har Grænseforeningen annonceret i ”Journalisten”. Annoncerne har ført til konkrete henvendelser fra radioprogrammet ”Danmarksmester”
og ungdomsprogrammet ”Rundfunk” i TV2.
Grænseforeningen er blevet optaget i Dansk Folkeoplysnings Samråd, hvilket styrker argumentationen for fritagelse for lønsumsafgift (250.000 kr. pr. år).
2. Nyt fra udvalgene
Formændene for de fire udvalg omtalte arbejdet i udvalgene.
3. Formandsvalget på det kommende Sendemandsmøde
Finn Slumstrup præsenterede sig for Hovedstyrelsen. Der var enighed om at indstille, at Finn Slumstrup vælges til formand for Grænseforeningen på det kommende
Sendemandsmøde.
4. Handlingsplan 2006-2007 og fremtidige ad hoc udvalg
Torben Rechendorff gav et kort oplæg om baggrunden for handlingsplanerne og
understregede, at de nuværende ad hoc udvalg nedlægges i forbindelse med Sendemandsmødet 2005, men at der samtidig kan oprettes nye.
I oplægget nævnte formanden en række temaer, som kan indarbejdes i en ny
handlingsplan, herunder medlemshvervning i lokalforeningerne, undervisningsmateriale for grundskolens mellemtrin, regionale kurser for bestyrelsesmedlemmer,
videreudvikling af Grænseløs Ungdom, information/kurser for journalister, gymnasielærerkurser, mediemæssig koordination mellem Grænseforeningen og SSF,
hjemmesiden, Grænseforeningens fremtidige struktur, familiehøjskole og erfaringer
fra ”Cultures in Dialogue”.
Hovedstyrelsen nedsatte et udvalg, der skal arbejde med emnet frem til Hovedstyrelsesmødet i august. Udvalget består af de nuværende fire udvalgsformænd samt
Sven Caspersen, Mirco Fischer, Carsten Dalgaard og Rasmus Laursen. Knud-Erik
Therkelsen deltager som sekretær for udvalget.
5. Kredsformandsmødet den 29. januar i Snoghøj
Knud-Erik Therkelsen orienterede fra ovennævnte møde, som havde til formål at
drøfte forslaget ”Nyt liv lokalforeningerne”. Forslaget blev taget til efterretning og
søges realiseret.
6. Kommende Sendemandsmøder
Hovedstyrelsen bekræftede reservationerne på Nyborg Strand til en-dags Sendemandsmøder lørdag den 29. oktober 2005 og lørdag den 28. oktober 2006.
7. Økonomi
Carl Andersen gennemgik driftsresultatet for 2004-2005 (overskud på 30.000 kr.),
indtægts- og omkostningsudviklingen samt budgettet for 2005-2006. Budgettet ud-

viser et underskud på 500.000 kr. som dækkes af midler fra henlæggelseskontoen.
Budgettet blev godkendt.
8. Eventuelt
På et spørgsmål fra Arne Lysholm redegjorde Jens Andresen for de problemer, der
er opstået mellem Sønderjyllands amt og Projekt ”Plant et træ”, som stod bag folkegaven til kronprinseparret.
Marie Hess træder ud af Hovedstyrelsen og takkede for mange gode år.
Johan Herold fratræder den 31. juli 2005 – takkede for mange gode møder.
Næste møde: Lørdag den 27. august 2005.

Referat
Betty Andersen
19. april 2005

