Referat af møde i Grænseforeningens Hovedstyrelse
lørdag den 25. marts 2006

25 ud af Hovedstyrelsens 27 kredse var repræsenteret. Der var afbud fra Flemming
Anker, Jes Reiner Pedersen og Ellen Johanne Eisum. I stedet for sidstnævnte
mødte Gunner Nielsen. Af de tingvalgte medlemmer var der afbud fra Elsebeth
Gerner Nielsen og Lise von Seelen.
Iben Bolund Nielsen og Lasse Ervolder deltog fra Ungdomsudvalget.
Fra administrationen deltog Knud-Erik Therkelsen, Carl Andersen, Ole Adrian Sørensen, Claus Jørn Jensen og Betty Andersen.

1. Meddelelser ved formanden
Formanden indledte mødet med at udtale mindeord over Arne Lysholm.
Repræsentanter for Ungdomsudvalget blev budt velkommen.
Formanden orienterede derefter om Seksmandsudvalgets møder, dels mødet den
20. december, Klausurmødet den 25. februar og de kommende budgetforhandlinger den 27. og 28. marts. Der var enighed om, at Grænseforeningens formand bør
formulere sig i forhold til Søren Krarups udtalelser om betydningen af genforeningshåbet. Emnet tages op i lederen i næste nummer af Grænsen.
Den 13. og 14. marts havde Folketingets præsidium besøg af SSW. Grænseforeningens ledelse deltog i mødet med Folketingets præsidium.
Det forventede overskud fra både dette års og det kommende års Sønderjydske
Lotteri er allerede delt ud. I år går pengene som tidligere nævnt til Dansk Centralbibliotek, Sundhedstjenesten, Tydal og Mikkelberg. Næste års overskud tilfalder
forsamlingshuset i List på Sild og mindretalsudstillingen på Danevirke Museum.
Sendemandsmødet i 2006 på Nyborg Strand bliver et 1-dags møde. Mødet i 2007
vil strække sig over 2 dage. Alternative muligheder til Nyborg Strand undersøges.
Ruth Jensen orienterede om Feriebørnskomiteens vanskelige situation, da flere
komiteformænd har valgt at stoppe ved årsskiftet. Feriebørnsarbejdet tages op på
Hovedstyrelsesmødet til august.
Edmund Mogensen orienterede om Røhsminde, hvor den nuværende forpagter,
Jørgen Brodersen, har sagt op til januar/februar 2007. Røhsmindeudvalget har i
øjeblikket samtaler med interesserede nye forpagtere.
Knud Enggaard orienterede om mødet med skatteminister Kristian Jensen om fritagelse for lønsumsafgift. Resultatet af mødet kendes endnu ikke.

Jørgen Bruun Christensen orienterede om samarbejdet med Kulturarvstyrelsen og
Inge Adriansen på Sønderborg Slot om registrering af genforeningsstenene. Kulturarvstyrelsen har stillet deres database til rådighed for Grænseforeningen:
www.momument.dk.
Knud-Erik Therkelsen orienterede om bevillingen på 6,5 mio. kr. fra A.P. Møllers
Fond til renovering af Arveprins Knuds Kollegium, der har administrativt samarbejde
med Grænseforeningen. Der er inden renoveringen åbent hus på kollegiet den 17.
juni.
Knud-Erik Therkelsen fortalte endvidere, at ideen om et grænselandsprofessorat er
skrinlagt indtil videre, da A.P. Møller ikke kan støtte ideen. Til gengæld håbes på
støtte fra fonden til en medarbejder, der skal intensivere informationsarbejdet over
for ungdomsuddannelser, højskoler m.v.
Jens Andresen, der i forvejen sidder i H.P. Hanssens Mindefond, overtager Astrid
Thriges plads som repræsentant for Grænseforeningen. Valget gælder frem til
2012.

2. Nyt fra udvalgene
Lars Sander orienterede om det første møde i Kommunikationsudvalget.
Sigrid Andersen orienterede om møderne i Ungdomsudvalget, og Claus Jørn Jensen, Iben Boland Nielsen og Lasse Ervolder fortalte om planerne om at skabe en
ungdomsorganisation i løbet af efteråret samt om de planlagte aktiviteter på Landsstævnet i Haderslev.
Knud-Erik Therkelsen orienterede om ”Sports & Cultures in Dialogue”, hvor 60 unge
fra mindretalsområder i Europa først er en uge på højskole; derefter deltager de i
Landsstævnet.

3. Grænseforeningens nye struktur
Oplægget fra Strukturudvalget blev debatteret i mindre grupper.
Kredsformændene skal i de kommende måneder mødes med lokalforeningsformændene i kredsen og debattere oplægget. Disse synspunkter vil sammen med
synspunkterne fra de allerede afholdte formandsmøder danne grundlag for en debat på næste hovedstyrelsesmøde.

4. Grænseforeningen på to ben
Oplægget om fornyelse og tradition blev debatteret i mindre grupper.
De fremkomne synspunkter vil blive samlet op til hovedstyrelsesmødet i august.
Der var enighed om, at Niels Ole Kroghs forslag om venskabssamarbejde med
f.eks. mindretal i Ungarn, var en god idé. Nok bedst som et projekt for de enkelte
grænseforeninger – evt. Ungdomsudvalget – end for selve Grænseforeningen.
Formanden svarer Niels Ole Krogh.

5. Budget 2006-2007
Carl Andersen gennemgik først regnskabet for indeværende år. Det udviser et
overskud på ca. 175.000 kr. – mod det budgetterede underskud på 500.000 kr.
Derefter blev næste regnskabsårs budget gennemgået. Budgettet er pga. tilførte
arvemidler et offensivt budget med ekstraordinære udgifter. Formanden omtalte
nogle af planerne, bl.a.: Ambassadør-projektet, ny hvervebrochure, ungdomskonsulent. Der er budgetteret med et overskud på 145.000 kr. Hovedstyrelsen godkendte budgettet.
Ejner Børsting efterspurgte de tidligere til Forretningsudvalget udarbejdede nøgletal
for Grænseforeningens medlemstal, økonomi m.v. Disse tal vedlægges referatet for
dette Hovedstyrelsesmøde.

6. Eventuelt
Knud-Erik Therkelsen oplyste, at sidste års hvervekampagne i Sønderjylland havde
været en succes, idet 80 % af dem, der havde sagt ja tak til et års gratis medlemskab af Grænseforeningen, havde betalt kontingent for 2006.
Enkelte medlemmer af Hovedstyrelsen har problemer med korrespondance via email, og foretrækker indtil videre almindelig post.
Grænseforeningen har 4 lodrette bannere, som kan bestilles hos Claus Jørn Jensen.
Næste møde: Den 19. august 2006 på Højskolen Østersøen.

Referat
Betty Andersen
29. marts 2006

