Referat af møde i Grænseforeningens Hovedstyrelse på
Nyborg Strand fredag den 27. oktober 2006 kl. 19.30

25 ud af Hovedstyrelsens 27 kredse var repræsenteret. Der var afbud fra H.C.
Henningsen, Ruth Jensen og Ellen Johanne Eisum. Otto Andreasen, Lystrup, var
suppleant for sidstnævnte. Af de tingvalgte medlemmer var der afbud fra Henrik
Jensen og Niels Jørgen Langkilde.
Fra Røhsmindeudvalget deltog til og med pkt. 3 Filt Jensen, Tøge Tychsen, Nis
Hansen, Joachim Spitz og Bo Hallberg.
Fra administrationen deltog Knud-Erik Therkelsen, Gert Mailand, Claus Jørn
Jensen, Gunvor Vestergaard, Eva Hedeland, Betty Andersen og Mette Kragh
Fauerholdt.

1. Meddelelser ved formanden
Finn Slumstrup berettede om 6-mands udvalgets besigtigelsestur i
Sydslesvig 20.-22. september. Udvalget beså den grund, hvor det nye
gymnasium i Slesvig skal opføres, Røhsminde, Christian Lassens
Mindemuseum, Medelby Danske Skole og Sdr. Brarup Danske Skole.
Formanden omtalte møde den 4. oktober med formændene Dieter Küssner
(SSF), Anne Kämper (SdU), Lone Schuldt (Dansk Skoleforening) og
Flemming Meyer (SSW og samtidig formand for Det sydslesvigske Samråd)
om etablering af en såkaldt ”tænketank”, som skal forsøge at beskrive, hvor
mindretallet ønsker at være om 10 år – og hvordan mindretallet kommer
derhen. På mødet blev det gjort klart, at det er Samrådet, som har initiativet,
at tænketanken det første år i givet fald skal arbejde uden for offentlighedens
søgelys, hvorefter der igangsættes en offentlig debat og at det vil være
uhensigtsmæssigt at udpege medlemmer til tænketanken, som har tætte
bindinger til de sydslesvigske organisationer.
Kulturminister Brian Mikkelsen har kvitteret for foreningens brev med
anmodning om, at Grænseforeningen repræsenteres i Dansk Sprognævns
repræsentantskab i forbindelse med den forestående vedtægtsændring.
Ministeriet vil overveje henvendelsen nærmere.
Finn Slumstrup orienterede om, at sagen om danske tv-signaler via kabelnet
i Sydslesvig nu har fundet en løsning. Men samtidig understregede
formanden, at vi kun er ved begyndelsen, fordi dette tema på grund af den
teknologiske udvikling vil komme til diskussion igen, så længe det ikke af
lovgivning fremgår, at dansk tv har en public service forpligtelse over for hele
Sydslesvig.

Formanden nævnte endvidere henvendelsen sammen med Foreningen
Norden til undervisningsminister Bertel Haarder om regeringens opbakning
til forsøget på at få Hedeby og Danevirke optaget på UNESCO’s Verdens
Kulturarv liste.
Endelig gennemgik formanden proceduren i forbindelse med
valghandlingerne under pkt. 4.
2. Sendemandsmødet 2006
Hovedstyrelsen indstillede til Sendemandsmødet, at kontingentet for 2008
forbliver uændret.
3. Røhsmindes fremtid
Røhsmindeudvalgets formand Edmund Mogensen gennemgik baggrunden
for udvalgets indstilling om salg af gården, som beskrevet i det med
dagsordenen udsendte referat af 21. august 2006.
Sven Kristiansen og Erik Heissel støttede i korte indlæg forslaget. Knud
Enggaard spurgte om de skattemæssige konsekvenser ved salg var
undersøgt, hvilket Nis Hansen fra Røhsmindeudvalget bekræftede. Sigrid
Andersen gav udtryk for, at det var trist at skulle sælge, men at det ville være
helt i Meta Røhs ånd, så længe provenuet fra salget går til
Fælleslandboforeningen. Efter en række mere tekniske spørgsmål fulgte
Hovedstyrelsen Røhsmindeudvalgets indstilling og godkendte, at gården
under de opstillede forudsætninger sættes til salg.
4. Valg
a. Valg af Forretningsudvalg.
Sigrid Andersen, Jørgen Bruun Christensen, Christian Staugaard
Nielsen og Poul Johs. Olsen blev alle genvalgt.
b. Valg af Grænseforeningens repræsentant til Landskomiteen for
Sydslesvigske Feriebørn.
Formanden oplæste brev fra Ruth Jensens til Hovedstyrelsen, hvori
Ruth Jensen på vegne af Landskomiteen foreslog Jytte Nielsen.
Poul Johs. Olsen foreslog derefter Sonja Melgaard.
Ved den skriftlige afstemning blev Jytte Nielsen valgt.
c. Udskiftninger i fonds- og legatbestyrelser
Brdr. Brousts Legat: Poul Henning Lundbjerg-Hansen ønsker at
udtræde. Ove Nissen blev valgt for 5 år.
Hejls Efterskoles Mindefond: Sigrid Andersen blev genvalgt for en
periode på 3 år.
Bestyrelsen for Dansk Centralbibliotek: Chr. Staugaard blev
genvalgt for en periode på 3 år.
Studieafdelingens Tilsynsråd: Chr. Staugaard blev genvalgt for en
periode på 3 år.
SSF’s Fond for Gamle Medarbejdere: Eivind Sørensen blev genvalgt

for en periode på 5 år.
5. Eventuelt
Erik Heissel udtrykte stor forundring over, at billedteksten på side 50 i Årbog
2007 omtaler de, der sprængte Knivsbjergmonumentet i luften i maj 1945
som ”hærværksmænd”. Han oplyste at der var tale om frihedskæmpere.
Sigrid Andersen foreslog, at Grænsen og foreningens hjemmeside skaber
bedre muligheder for debat.
Carsten Dalgaard gjorde opmærksom på, at lejrskolehjemmet Vesterled har
60-års jubilæum den 16. juni 2007.
Ivan Skjoldager orienterede om planer om at udbyde et højskolekursus på
Idrætshøjskolen i Sønderborg til Grænseforeningens medlemmer i foråret
eller efteråret 2008. Kurset skal have til formål at udbrede kendskabet til
Grænseforeningen og åbne for deltagelse af bedsteforældre sammen med
børnebørn.
Sigrid Andersen spurgte til, om medlemmerne af Hovedstyrelsen havde
husket at dele de såkaldte flyers ud til unge mennesker.
Erik Heissel efterlyste initiativer, som kan øge antallet af unge sydslesvigere
på danske efterskoler for at udnytte de fremragende muligheder, et
efterskoleophold giver de unge sydslesvigere for at få bedre kendskab til
dansk sprog og kultur.
Ejner Børsting ønskede referatet af Hovedstyrelsesmødet den 19. august
2006, pkt. 8 sidste sætning ændret til: ”Carsten Dalgaard opfordrede
Hovedstyrelsens medlemmer til at støtte Danmarkssamfundet” og foreslog
samtidig, at dagsordenen for Hovedstyrelsens møder tilføjes et punkt, hvor
referatet af sidste møde godkendes. Formanden erklærede sig enig i dette
forslag.
Referat 6. november 2006
Knud-Erik Therkelsen

