Referat af møde i Grænseforeningens Hovedstyrelse
fredag den 28. oktober 2005

Hovedstyrelsens 27 kredsvalgte medlemmer var mødt samt formandskabet. Fra
tingvalgte medlemmer var der afbud fra Carl Holst og Henning Gjellerod.
Fra administrationen deltog Knud-Erik Therkelsen, Carl Andersen, Ole Adrian Sørensen, Claus Jørn Jensen og Betty Andersen.

1. Meddelelser ved formanden
Formanden orienterede om indvielsen af Idrætsgrunden den 17. september. Ved
indvielsen af Idrætsgrunden overrakte formanden en check på 100.000 kr. til SdU til
dækning af renteudgifter i indsamlingsperioden.
Formanden orienterede om problemerne med de faldende tilskud til Dansk Skoleforening fra Kiel. Skoleforeningen har bebudet, at det muligvis bliver nødvendigt at
lukke tre skoler og to børnehaver.
Den 24. og 25. november gæster en delegation på 33 sydslesvigere København
med besøg i bl.a. Folketinget.
Hovedstyrelsesmøder i 2006 afholdes lørdag den 25. marts, lørdag den 19. august
og fredag den 27. oktober på Nyborg Strand. Sendemandsmødet afholdes lørdag
den 28. oktober samme sted.
2. Sendemandsmødet
Formanden gennemgik morgendagens Sendemandsmøde. 297 deltager i mødet,
78 lokalforeninger er repræsenteret, og der er 39 gæster fra Sydslesvig.
3. Handlingsplan 2006-2007
Som foreslået i den nye handlingsplan for 2006-2007, skal der i fremtiden være 3
ad-hoc udvalg, hver med en repræsentant fra Hovedstyrelsen. Her blev følgende
valgt:
- Strukturudvalg: Finn Slumstrup
- Kommunikationsudvalg: Svend Kristiansen
- Ungdomsudvalg: Sigrid Andersen
De tre repræsentanter skal komme med forslag til sammensætning af udvalgene,
som forretningsudvalgsmødet bemyndiges til at godkende på førstkommende møde
den 8. december 2005. Hovedstyrelsen orienteres via referatet fra mødet.
4. Status over igangværende aktiviteter
Der henvises til notat omdelt på mødet.
5. Valg
a. Valg til Forretningsudvalget:

Følgende opstillede til Forretningsudvalget: Sigrid Andersen, Flemming Anker,
Jørgen Bruun Christensen, Carsten Dalgaard, Annmarie Langballe, Sonja Melgaard, Chr. Staugaard Nielsen, Ove Nissen og Poul Johs. Olsen.
Sigrid Andersen, Jørgen Bruun Christensen, Chr. Staugaard Nielsen og Poul
Johs. Olsen blev valgt.
b. Valg af repræsentanter til bestyrelser:
Valg af repræsentant til Røhsmindeudvalget:
- Jens Andresen blev valgt.
Valg af repræsentant til bestyrelsen for Dansk Centralbibliotek:
- Hans Bladt blev genvalgt (frem til 2008).
Valg af repræsentant til Studieafdelingens tilsynsråd:
- Hans Bladt blev genvalgt (frem til 2008).
Valg af repræsentant til De Piper Backhauske legater:
- Finn Slumstrup blev valgt (frem til 2010).
Valg af Grænseforeningens repræsentant i Grænsefonden:
- Finn Slumstrup blev valgt (frem til 2008).
6. Eventuelt
Knud Enggaard understregede vigtigheden af at foreningen i den kommende strukturdebat lytter meget opmærksomt til signalerne fra lokalforeningerne og at man
ikke ovenfra gennemfører ændringer, som kan skade det folkelige engagement i
lokalforeningerne.
Næste møde: Lørdag den 25. marts 2006. Sted er endnu ikke besluttet.

Referat af møde for de kredsvalgte medlemmer af
Hovedstyrelsen fredag den 28. oktober 2005
1. Valg af 5 tingvalgte medlemmer af Hovedstyrelsen:
Formanden meddelte, at 5 tingvalgte medlemmer var på valg, nemlig Jens Andresen, Sven Caspersen, Knud Enggaard, Henning Gjellerod og Edmund Mogensen.
Henning Gjellerod havde meddelt, at han ikke modtog genvalg. De øvrige havde
tilkendegivet, at de var villige til at modtage valg for en ny to-årig periode.
Finn Slumstrup og Jens Andresen var af Hovedstyrelsen indstillet til hhv. formand
og 2. næstformand for Grænseforeningen og måtte derfor forventes at forlade Hovedstyrelsen som tingvalgte medlemmer.
Som nye kandidater til Hovedstyrelsen var foreslået: tidligere kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen og kursusleder Lars Sander.
Valgt blev: Sven Caspersen, Knud Enggaard, Edmund Mogensen, Elsebeth Gerner
Nielsen og Lars Sander.
Der er således en ledig plads blandt de tingvalgte medlemmer.

Referat
Betty Andersen
3. november 2005

