Referat af møde i Grænseforeningens Hovedstyrelse på Hotel
Norden i Haderslev den 24. marts 2007

25 ud af Hovedstyrelsens 27 kredse var repræsenteret. Der var afbud fra Karsten Nissen, Ole
Stig Andersen og Jens Boddum og fra følgende kredsvalgte: Per Vistisen, Flemming Anker
Minna Bøgebjerg og Ruth Jensen. Lars Bjerre og Erling Thøgersen deltog som suppleanter.
Endvidere var der afbud fra ungerepræsentanterne i Ungdomsudvalget.
Fra administrationen deltog Knud-Erik Therkelsen, Gert Mailand, Claus Jørn Jensen, Gunvor
Vestergaard og Mette Kragh Faurholdt.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat af Hovedstyrelsens møde den 27/10 2006
Referatet blev godkendt.
2. Meddelelser og orientering ved formanden
Formanden orienterede om problemerne med portostøtte til Flensborg Avis og om
Seksmandsudvalgets bestræbelser på at finde en løsning. Den interne uro på avisen
kunne ikke belyses nærmere, da alle involverede som bekendt har tavshedspligt.
Det sydslesvigske Samråd har fremlagt et fælles budget for Seksmandsudvalget. Den
eneste tilbagestående diskussion i Samrådets indstilling er fordelingen af ekstra ca.
5.0 mio. kr. pga. forhøjet fremskrivningsprocent. Denne fordeling, herunder Slesvighus’
fremtid, vil blive foretaget på budgetmøder den 25.-27. marts.
Mødet med Bertel Haarder den 20. december 2006 synes at have fremmet muligheden for et regeringstilskud på 25.000 € til den europæiske mindretalsorganisation
FUEV.
24 sydslesvigske elever har med stor succes været på gratis 14-dages efterskoleophold. Endvidere er efterskoleproblematikken nu grundigt belyst gennem Lars N. Henningsens bog, der udkom samtidig hermed.
170 duborg-elever har ligeledes på Grænseforeningens initiativ været på tre dages besøg i København og bl.a. besøgt Folketinget og forskellige uddannelsesinstitutioner.
Besøget har givet fin presseomtale. Fra sydslesvigsk side er der udtrykt stor tilfredshed med arrangementet, bl.a. fordi det blev tydeliggjort, at mindretallet er en betydelig
ressource for det danske samfund.
Generalsekretæren orienterede om kampagnen for at finde flere værter til sydslesvigske feriebørn (TV2-Øst, 15.-22. april), og om bestræbelserne på at få sponsorater fra
Tivoli og Legoland.
Formanden meddelte, at forretningsudvalget i den fremtidige uddeling af Alving Fondens midler vil prioritere fremadrettede oplysningsinitiativer højere.
Endelig orienterede formanden om planlægningen af Sendemandsmødet 2007.

Knud Enggaard orienterede om udviklingen vedrørende et lovforslag, som vil fritage
Grænseforeningen for lønsumsafgift. Lise von Seelen refererede med begejstring fra
duborg-elevernes besøg på Christiansborg. Sven Kristiansen beklagede, at sagen om
Hans Jørgen Henningsen endnu ikke er løst og foreslog endvidere, at alle ferieværter
tilbydes gratis medlemskab af Grænseforeningen.

3. Nyt fra udvalgene
Lars Sander orienterede om arbejdet i Kommunikationsudvalget, herunder planer om
at tilbyde medlemmer og andre interesserede ”merchandise”, om højskolekurset på
Rødding Højskole til september og omudvalgets arbejde med at forbedre hjemmesiden.
Sigrid Andersen orienterede om arbejdet i Ungdomsudvalget og konferencen på Vejle
Idrætshøjskole den 17. marts. Indlæggene fra både de unge og de mere erfarne oplægsholdere blev rost for deres oplysende og provokerende indhold. Endelig gjorde
Sigrid Andersen opmærksom på det næste arrangement i Grænseløs Ungdom den
28.-30. september 2007.
Sven Caspersen gjorde i den forbindelse opmærksom på mulighederne for at fortælle
om de spændende ressourcer i sydslesvigsk ungdom via universiteternes aviser og
magasiner. Endvidere blev der orienteret om nye ideer til diverse musikarrangementer
for især unge.
Claus Jørn Jensen orienterede om ”Servicetjek i lokalforeningerne”. Han oplyste, at
der er mange overvejelser rundt omkring om sammenlægning og samarbejde, men
også at viljen til forandring ikke altid er overbevisende. Strukturdebatten tages op igen
efter sommerferien.
4. Evaluering af cd-udsendelse
Finn Slumstrup meddelte, at resultatet af cd-udsendelsen ”God morgen lille land” blev
et overskud på 168.000 kr., hvilket er 25.000 kr. lavere end ved udsendelsen af ”Solæg”. Der har været forskellige synspunkter fremme om udsendelsen. Dog er det beklageligt, hvis Grænseforeningens egne tillidsfolk kritiserer foreningen i læserbreve.
Der var enighed om at fortsætte med udsendelse af materiale (kort m.m.) til medlemmerne, men også om at undgå sammenblanding af gave til medlemmer med håb om
frivilligt bidrag. Forskellige alternative forslag blev nævnt. Generelt var der ros til det
udsendte Dybbølfrimærke.
5. Grænseforeningens kerneværdier
Finn Slumstrup forklarede formålet med udarbejdelse af kerneværdier og det udsendte
bilag samt den tidsplan, der arbejdes med, og Mette Kragh Faurholdt supplerede med
et eksempel fra en anden organisation.
Det udsendte bilag gav anledning til mange spørgsmål og en levende debat med mange indlæg. Enkeltsynspunkter var bl.a.: stramning af formuleringer, mulighed for at diskutere papiret med baglandet og melde tilbage til hovedkontoret, visionsformuleringen
bør strammes.
Formanden konkluderede, at diskussionen var forløbet inden for en bred og generel
enighed om, at papiret anvendes. Alle, som ønsker at kommentere papiret, bedes
sende kommentarerne til informationschefen inden 1. maj (gerne tidligere). Kommentarer vil blive inddraget i det videre arbejde, og det redigerede papir rundsendes til Ho-

vedstyrelsens medlemmer med mulighed for skriftlig kommentarer inden endelig beslutning, som vil blive truffet på Forretningsudvalgets møde den 7. juni 2007.
6. Serviceeftersyn af Grænseforeningen Handlingsplan 2006-07
Der var enighed om, at de tre ad hoc udvalg fortsætter under en ny handlingsplan
2008-2011, og at Forretningsudvalget fremlægger forslag til denne på Hovedstyrelsens
møde den 25. august 2007.
7. Budget 2007 – 2008
Det af Forretningsudvalget fremlagte budget for 2007-08 udviser et underskud på ca.
500 t.kr. Budgettet blev vedtaget.
8. Eventuelt
Næste møde afholdes lørdag den 25. august. Sted meddeles senere.

Referat den 30. marts 2007
Knud-Erik Therkelsen

