Referat af Grænseforeningens Hovedstyrelsesmøde
lørdag den 27. august 2005

Der var afbud fra Karsten Nissen og følgende tingvalgte medlemmer: Sven Caspersen, Knud Enggaard, Carl Holst, Niels Jørgen Langkilde og Edmund Mogensen.
Endvidere afbud fra Arne Lysholm, Poul Johs. Olsen, Jes Reiner Pedersen og Ivan
Skjoldager. I stedet for de tre førstnævnte mødte hhv. Ejner Børsting, Jytte Borregaard og Harald C.R. Thomsen.
Fra administrationen deltog Knud-Erik Therkelsen, Carl Andersen, Ole Adrian Sørensen, Claus Jørn Jensen og Betty Andersen.
1. Meddelelser ved Formanden
Forretningsudvalget bevilligede på sit møde i juni projektstøtte til Sydslesvig: en
bogbus til Dansk Centralbibliotek (400.000 kr. i år – i alt 1,2 mio. kr. over 3 år), inventar til Sundhedstjenesten nye hovedkontor (400.000 kr.) samt en bus til spejdergården ”Tydal” (100.000 kr.).
Den politiske situation i Sydslesvig er blevet klart bedre, og Anke Spoorendonk oplyser, at samarbejdsklimaet mellem CDU og SSW er genoprettet.
På landsmødet den 10. september går Gerda Eichhorn af som formand for SSW.
Den eneste kandidat til formandsposten er p.t. Flemming Meyer.
Grænsefondens formand træder tilbage og afløses af Bent A. Koch. Torben Rechendorff træder også ind i bestyrelsen og Grænseforeningens repræsentant forventes at blive den kommende formand.
Med ”Grænsen” til oktober udsendes 5 kort af den sydslesvigske kunstner Holger
Hattesen.
Genforenings- og grænsemuseet fejrede 10 års jubilæum den 10. juli. Grænseforeningens gave var et banner, som Christian X blev mødt med, da han mødte de
danske sydslesvigere i Kruså den 12. juli 1920. På banneret stod skrevet ”Forposterne lever i Håbet”. Dette banner havnede på en eller anden måde på Grænseforeningens kontor og er nu skænket til museet.
De 600 spørgsmål til Trivial Pursuit er udarbejdet, og supplementsæsken forventes
at være klar til præsentation på Sendemandsmødet, hvor Grænseforeningens medlemmer også vil kunne købe spillet til en fordelagtig pris.
2. Årsregnskabet 2004-2005
Carl Andersen gennemgik Grænseforeningens regnskab for 2004 – 2005. Hovedstyrelsen godkendte regnskabet og indstillede det til endelig godkendelse på Sendemandsmødet.
3. Rapport fra Cultures in Dialogue
Knud-Erik Therkelsen rapporterede fra Cultures in Dialogue, mødet mellem 165
unge fra mindretal og flertal i Europa. De unge udarbejdede en resolution, som fik
en positiv modtagelse af deltagerne i den afsluttende konference på Flensborghus.
TV-Syd har optaget en film om projektet, den blev forevist og fik positive kommentarer.

4. Dybbølmærkeindsamling
Hovedstyrelsen var enig om, at Grænseforeningens medlemmer til næste Dybbøldag fortsat tilbydes Dybbøl-frimærket, evt. med et motiv af Dybbøl Mølle eller et
andet motiv med relation til grænselandet.
Grænseforeningen forsøger at opnå firmasponsorering af Dybbølmærket på baggrund af direkte henvendelser fra Grænseforeningens ledelse.
Løssalgsprisen for det oprindelige Dybbølmærke blev debatteret. Der var ikke enighed om at hæve prisen til 5 kr. pr. stk., så mærket sælges også i 2006 til 2 kr. i løssalg. Finn Slumstrup foreslog at overveje en differentieret pris.
5. Handlingsplan 2006-2007 og fremtidige ad-hoc udvalg.
Sigrid Andersen fremlagde handlingsplanudvalgets oplæg. Oplægget blev drøftet,
og udvalget indarbejder ændringsforslag i sit endelige udkast. Det sendes til Hovedstyrelsens medlemmer, så de kan nå at reagere skriftligt, inden den nye handlingsplan præsenteres på Sendemandsmødet.
6. Hovedstyrelsesmødet fredag den 28. oktober
Fem af de tingvalgte medlemmer af Hovedstyrelsen er på valg: Jens Andresen,
Sven Caspersen, Knud Enggaard, Henning Gjellerod og Edmund Mogensen. Alle –
undtagen Henning Gjellerod – modtager genvalg.
Formanden foreslog, at den siddende formand for Komiteen for Sydslesvigske
Børns Ferierejser vælges som tingvalgt medlem. Øvrige forslag til kandidater til
tingvalgte medlemmer skal være hovedkontoret i hænde senest den 10. september.
Desuden vil der være valg af repræsentant til Dansk Centralbiblioteks bestyrelse og
Studieafdelingens tilsynsråd (Hans Bladt modtager genvalg), til en række legatbestyrelser samt af en ny repræsentant til Røhsmindeudvalget, da Verner Jensen har
meddelt, at han trækker sig.
I forbindelse med valg til Forretningsudvalget har Ruth Jensen meddelt, at hun ikke
ønsker genvalg, men peger på Carsten Dalgaard i stedet. Formanden gjorde opmærksom på, at kun et enkelt medlem af det nuværende Forretningsudvalg er bosat øst for Storebælt.
7. Sendemandsmødet lørdag den 29. oktober.
Erik Lindsø fra radioens P2 indleder Sendemandsmødet. Derefter følger Sendemandsmødets dagsorden. Eftermiddagens arrangement bliver orientering ved Anke
Spoorendonk om den politiske situation i Sydslesvig, og tre unge fortæller om deres
oplevelser fra Cultures in Dialogue.
Formanden træder som bekendt tilbage. Der er ikke kommet andre forslag til ny
formand end Finn Slumstrup.
Wolfgang Dibbern har meddelt, at han ikke ønsker genvalg som 1. næstformand.
Nuværende 2. næstformand, Karsten Nissen stiller op som 1. næstformand. Svend
Kristiansen har skriftligt foreslået, at Jens Andresen vælges som 2. næstformand,
og en enig Hovedstyrelse indstillede Jens Andresen til 2. næstformand.
8. Eventuelt
Carsten Dalgaard fortalte om sommerstævnet på Bregninggård Efterskole.
Flemming Anker savnede en pressemeddelelse om Det sønderjydske Lotteri.

Næste møde: Fredag den 28. oktober 2005 på Nyborg Strand. Mødet begynder
med middag kl. 18.00.

Referat
Betty Andersen
31. august 2005

