Referat af møde i Grænseforeningens Hovedstyrelse
lørdag den 19. august 2006 på Højskolen Østersøen
25 ud af Hovedstyrelsens 27 kredse var repræsenteret. Der var afbud fra Flemming
Anker, P.H. Lundbjerg Hansen og Per Vistisen. I stedet for sidstnævnte mødte Lars
Bjerre. Fra formandskabet var der afbud fra Karsten Nissen. Af de tingvalgte medlemmer var der afbud fra Sven Caspersen, Henrik Jensen, Niels Jørgen Langkilde,
Edmund Mogensen, Elsebeth Gerner Nielsen og Lise von Seelen.
Mette Troelsen deltog fra Ungdomsudvalget.
Fra administrationen deltog Knud-Erik Therkelsen, Carl Andersen, Claus Jørn Jensen og Betty Andersen.
Formanden bød velkommen til de nye formænd i Hovedstyrelsen: Harald C. Henningsen fra Vendsyssel og Ole Wistrup fra Skive/Viborg. Herefter lukket møde om
personalesituationen på Peder Skrams Gade. Derefter fortalte forstander Peter
Buhrmann om Højskolen Østersøen.
1. Personalesituationen på Peder Skrams Gade.
Refereres ikke.
2. Meddelelser ved formanden.
Grænseforeningen har netop udsendt sin nye informationsbrochure. Titlen er ”Velkommen til et levende fællesskab”.
Ved DGI’s Landsstævne i Haderslev sidst i juni deltog Grænseforeningen i Det mellemfolkelig Telt. Her udførte ungdomsudvalget et stort arbejde med at kontakte de
unge og uddele caps.
Årsmøderne i Sydslesvig 9.-11. juni fik et godt forløb. Forud for møderne var der
diskussion om det tyske flag skulle være hejst på festpladsen.
Formanden har haft flere artikler i aviserne, bl.a. kronikker i Flensborg Avis og Kristeligt Dagblad samt et debatindlæg i Jyllandsposten.
Flensborg Avis har bragt en række artikler om, at der i ungdomsuddannelserne ikke
undervises om mindretal og mindretalsforhold, fordi det ikke er et krav i læreplanerne. Mens Grænseforeningens formand og generalsekretær har udtalt sig mere kategorisk, har foreningens pædagogiske konsulent, Gunvor Vestergaard, påpeget, at
selv om mindretal og mindretalsforhold – sammen med mange andre emner – ikke
konkret er nævnt i de overordnede læreplaner, er der mange hovedoverskrifter i
læreplanen, hvorunder temaet vil være oplagt. Grænseforeningens ambition er, at
gøre lærerne opmærksomme på stofområdet og sørge for relevant undervisningsmateriale.
Program for gymnasielærerkursus den 5. til 7. november blev omdelt.
Formanden skriver brev til undervisningsministeren med henblik på at få den danske regerings støtte til Slesvig-Holstens ministerpræsident Peter Harry Carstensens

bestræbelser på at få Danevirke opført på Unescos liste over verdens kulturarv.
Brevet koordineres med Foreningen Norden.
Formanden kontakter også Dansk Sprognævn for i forbindelse med en forestående
vedtægtsændring at søge Grænseforeningen optaget i nævnets repræsentantskab.
På Hovedstyrelsesmødet den 27. oktober er følgende tingvalgte medlemmer på
valg: Ole Stig Andersen, Carl Holst, Henrik Jensen, og Lise von Seelen, der alle
modtager genvalg. Niels Jørgen Langkilde er også på valg, men træder ud.
Udskiftninger i fonds- og legatbestyrelser (valg på næste Hovedstyrelsesmøde)
- Brdr. Brousts Legat. P.H. Lundbjerg Hansen udtræder. Hovedstyrelsen opstillede Svend Kristiansen og Ove Nissen.
- Hejls Efterskoles Mindefond. Sigrid Andersen er på valg og modtager genvalg.
- Bestyrelsen for Dansk Centralbibliotek. Chr. Staugaard er på valg. Modtager
genvalg.
- Studieafdelingens Tilsynsråd. Chr. Staugaard er på valg og modtager genvalg.
- SSF’s Fond for Gamle Medarbejdere. Eivind Sørensen er på valg. Modtager
genvalg.
Hovedstyrelsesmøder i 2007: 24. marts, 25. august og 26. oktober.
3. Nyt fra udvalgene
Lars Sander orienterede fra Kommunikationsudvalget, hvis arbejde skal ses i sammenhæng med Grænseforeningens øvrige informationsopgaver. Udvalget har derfor besluttet at udskyde initiativer til den nye informationschef er startet på kontoret.
Sigrid Andersen orienterede fra Ungdomsudvalget om Landsstævnet i Haderslev.
Den 11. november planlægges en konference for unge og ”ældre” på Vejle Idrætshøjskole.
Finn Slumstrup orienterede fra Strukturudvalget. Målet for en ny struktur er at,
kredse og lokalforeninger er så stærke, at der er dækning for et lokalt rigt fællesskab. Derfor vil Claus Jørn Jensen i den nærmeste fremtid besøge kredse og foreninger med sit ”servicetjek”. For at give tid til dette arbejde tiltrådte Hovedstyrelsen udvalgets indstilling om at udskyde den endelige behandling af Grænseforeningens struktur til Sendemandsmødet 2008 og ikke som først planlagt til Sendemandsmødet 2007.
4. Godkendelse af årsregnskab for 2005-2006
Hovedstyrelsen godkendte årsregnskabet og indstillede det til godkendelse på
Sendemandsmødet.
5. Feriebørn
Ruth Jensen orienterede om feriebørnsarbejdet, der organiseres af 26 lokalkomiteer. I år fandt man feriehjem til 394 børn hos ferieværter, 59 børn var på Vesterled,
16 på kasernen og der var 69 private. Dvs. 538 børn var i Danmark i 2-4 uger i løbet af sommerferien. Alle feriehjem skal godkendes af kommunen, og alle nye hjem
skal besøges. Der mangler formænd i flere komiteer og i fremtiden må man nok
undersøge om de nye kommunegrænser giver mulighed for sammenlægninger og

danne nye komitegrænser. Ruth Jensen kom med fire direkte opfordringer til
Grænseforeningen:
1. at I hjælper med at finde egnede personer til lokalkomiteerne,
2. at I også er lidt aktive med at finde nye feriehjem hvert år,
3. at der i prioriteringen ligger en forståelse for den nødvendige økonomi i budgettet, så der er personaleassistance hvert forår til PR-arbejde m.v. og hjælp
til komiteerne,
4. at der generelt arbejdes med at gøre feriebørnsarbejdet kendt landet over,
så der er noget at bygge på, når vi går i gang hvert forår.
Kort sagt: Generel mobilisering!
6. Strategipapir
Der var følgende spørgsmål til strategipapiret: Hvilke af de konkrete initiativer skal
have højest prioritet? Bør der tilføjes yderligere konkrete initiativer? Spørgsmålene
blev behandlet i mindre grupper og derefter fremlagt i plenum. Forslagene vil blive
indarbejdet i den endelige strategiplan, som også debatteres på Sendemandsmødet inden den endelig vedtages i Forretningsudvalget den 8. december.
7. Sendemandsmødet den 28. oktober 2006
Næstformand Jens Andresen indstillede på vegne af Forretningsudvalget, at Hovedstyrelsen over for Sendemandsmødet indstiller Finn Slumstrup til genvalg som
formand. Hovedstyrelsen tilsluttede sig indstillingen. Formanden deltog ikke i denne
(meget korte!) drøftelse.
8. Eventuelt
Sprogdebat på baggrund af det aktuelle forslag fra Det Radikale Venstre om engelsk som 2. officielt sprog i Danmark – om Grænseforeningen kan ytre sig i denne
debat uden at være politisk.
Svend Kristiansen opfordrede til, at talere ved årsmøderne i Sydslesvig taler ud fra
årsmødets tema.
Carsten Dalgaard opfordrede Grænseforeningens medlemmer til at støtte Danmarks Samfundet.

Referat
Betty Andersen
25. august 2006

