Referat af bestyrelsesmøderne
den 26. og 27. maj 2018 på Vingsted Centret
Referat af bestyrelsesmødet lørdag den 26. maj kl. 9.30
Der var afbud fra Kamma Møller, Steen Bo Frandsen og Per Paludan
Mødet blev indledt med en velkomst til Grænseforeningens nye økonomichef Lars Dysgård
og nyvalgt formand for GFU Max Kahrmann

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 13. april 2018
Referatet blev godkendt og underskrevet.
3. Orientering ved formand Jens Andresen
Formanden orienterede om, at Mindretallenes Hus nu er endeligt opgivet. Der er fra SSF et
ønske om, at projektet alene gennemføres på tysk side, f.eks. i samarbejde med
Grenzakademie Sankelmark.
Formand og generalsekretær deltager i FUENs konference og årsmøde i Leuwarden den
21.-23. juni, hvor det er hensigten at orientere om Grænseforeningens europæiske
højskoleprojekt i samarbejde med Jaruplund Højskole. Grænseforeningens har søgt
optagelse i FUEN som støttende medlem.
Formanden har haft et møde med domprovst Thorkild Bach og sognepræst Signe von
Oettingen ved Ribe Stift. Der arbejdes med et folkemøde i Ribe i dagene 21.-24. maj 2020
(Kristi Himmelfart).
Der er afholdt møde i Grænsefonden den 16. maj. Formanden havde her lejlighed til at
understrege, at Grænseforeningen bestemt ikke har planer om at nedlægge sig selv, men
snarere udviser rettidig omhu ved allerede nu at diskutere foreningens fremtidige strategier
m.v. Grænseforeningen har i år modtaget ca. 3.8 mio. kr. fra fonden og kan forvente en
samlet donation på 5.8 mio. kr. i alt. Fra næste år vil donationens størrelse normaliseres på
ca. 4.2 mio. Det ekstraordinært store tilskud i 2017 og 2018 skyldes opsparede midler i
fonden, som var i risiko for beskatning, medmindre de blev uddelt.
Christopher Warnke fra GFU udtræder af bestyrelsen for at give plads til GFU’s nye formand
Max Kahrmann.
Jørgen Bruun Christensen refererede fra mødet i Grænseforeningen e.V. om bl.a. de
forskellige reaktioner på Grænseforeningens ønske om en juridisk undersøgelse af
lovligheden af at overdrage De Conrauske Jorder til Fælleslandboforeningen.
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4. Orientering ved generalsekretær Knud-Erik Therkelsen
Knud-Erik Therkelsen orienterede om personalesituationen. Maya Bram Sommer venter barn
i slutningen af oktober. Der arbejdes på at finde en vikar.
Der har været møde i Anne-Marie og Viggo Bønnerups Fond, hvorfra der er uddelt legater på
mellem 2.000 og 7.000 kr. til 36 sydslesvigske efterskoleelever i skoleåret 2018-19. I alt blev
der uddelt 200.000 kr. Vi forventer tilbagemelding fra Civilstyrelsen om oprettelse af
Gennerhus Fonden i løbet af efteråret.
Der har ikke været ressourcer til at udarbejde politikker i forlængelse af de nye regler om
datasikkerhed. Der er den 25. maj udsendt nyhedsbrev til alle lokalforeninger om, at vi tager
fat om sagen når Grænseforeningens kommende økonomichef ansættes pr. 1. juni.
Det er aftalt med Moos-Bjerre, at resultatet af undersøgelsen om danskernes bindinger til det
danske mindretal offentliggøres i tre faser. Første delrapport kommer umiddelbar før
Sendemandsmødet, 2. delrapport offentliggørelse umiddelbar før Folkemødet på Bornholm,
mens den sidste delrapport sammen med hele rapporten offentliggøres i slutningen af juni.
Knud-Erik Therkelsen har sammen med Simon Faber haft en drøftelse med Niels Henriksen,
der administrerer Oberst Parkovs Mindefond, om muligheden for støtte til et fyrtårnsprojekt i
forbindelse med Genforeningsmarkeringen med fokus på fællessang. Det blev aftalt, at
Grænseforeningen i samarbejde med Sangens Hus i Herning (der er et nationalt
samarbejdsforum for sang og katalysator for sangglæden med det formål at styrke og udvikle
sangen inden for alle genrer), vil udarbejde en ansøgning til Oberst Parkovs Mindefond,
hvoraf fremgår, at Alving fonden støtter projektet med 100.000 kr. i forventning om, at Oberst
Parkovs Mindefond gør det samme.
I denne forbindelse drøftedes Alving Fondens frie midler. Der var enighed om, at disse midler
forventes anvendt i forbindelse med Genforenings-jubilæet og opbrugt ved udgangen af
2020. Peder Damgaard nævnte betydningen af de mange genforeningssten og spurgte til,
hvordan de kan inddrages i markeringen.
Grænseforeningen har modtaget en donation fra Poul og Else Tausons Fond på 50.000 kr. til
markering af Genforeningen.
Wienke Reimer har meldt tilbage, at hun ønsker at tage imod tilbuddet om ansættelse som
projektleder for ”Unge fra europæiske mindretal på højskole”. Generalsekretæren indleder
drøftelse af de nærmere betingelser.
Folkemødet på Bornholm er på plads. 60 gymnasieelever fra Sydslesvig deltager. Endvidere
medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer m.fl. fra Grænseforeningen og de sydslesvigske
foreninger, således at det samlede deltagertal når op på ca. 100. Programmet rummer bl.a.
en reception, Sønderjysk Kaffebord, lille koncert med den tyske Grand-prix vinder Michael
Schulte (der er fra det danske mindretal) samt talrige debatter og arrangementer.
Arbejdet med at genetablere Løgumkloster Ny Højskole bevæger sig langsomt fremad. 1012 fonde er søgt om tilskud til etableringsfasen, og der er positiv dialog med Tuborg Fondet,
som vi forventer at få svar fra den 22. juni. Det forstanderpar, som bestyrelsen samarbejdede
med, har trukket sig. Bestyrelsen er udvidet med direktør Esben Danielsen fra Lokale- og
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Anlægsfonden og med Kirsten Moesgaard, som er bosat i Løgumkloster og et vigtigt
kontaktled til byen.
5. Orientering fra arbejdet i 2020-udvalget
Efter indstilling fra 2020-udvalget besluttede bestyrelsen at gennemføre endnu to
undersøgelser i samarbejde med Moos-Bjerre. Den første undersøgelse er en kvalitativ
undersøgelse, som gennem grundige interviews med 20-25 personer i det danske mindretal
skal afdække bredden i den sydslesvigske fortælling. Den anden undersøgelse er en
spørgeskemaundersøgelse rettet til Grænseforeningens medlemmer. Indholdet af den sidste
undersøgelse drøftes i 2020-udvalget den 29. juni.
Den store undersøgelse i Danmark har kostet 400.000 kr. Undersøgelsen i Sydslesvig koster
280.000 kr., mens den sidste undersøgelse forventes at koste ca. 100.000 kr., således at det
samlede engagement med Moos-Bjerre beløber sig til 780.000 kr. inkl. moms.
Den udarbejdede tidsplan for udvalgets arbejde samt udvalgets beretning til
Sendemandsmødet blev gennemgået.
6. Endelig godkendelse af bestyrelsens mundtlige beretning til Sendemandsmødet
Den mundtlige beretning blev godkendt. Formand for Grænseforeningen Ungdom får ordet
under beretningen.
7. Gennemgang af Sendemandsmødets forløb
Sendemandsmødets forløb blev gennemgået. I forbindelse hermed drøftedes, hvordan
formand og bestyrelse skulle håndtere den fremførte kritik fra Grænseforeningerne i
Rødding-Vejen og Haderslev (idet Aabenraa havde trukket sig) og forslagene til
vedtægtsændringer. Det blev besluttet, at Peder Damgaard skulle kontakte Hans Harald
Sørensen og opfordre til at trække det sidste af de tre vedtægtsforslag.
Handlingsplanen for 2018, som Sendemandsmødet orienteres om, blev godkendt.
8. Eventuelt
Der var ingen drøftelser under dette punkt.
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Referat af bestyrelsesmødet søndag den 27. maj kl. 13.30
Der var afbud fra Kirsten Rykind-Eriksen, Kamma Møller, Per Paludan Hansen og Steen Bo
Frandsen.
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt. Formand Jens Andresen takkede bestyrelsen for opbakning til
formandsvalget og kommenterede kort Sendemandsmødet.
2. Valg af ressourcepersoner
Per Paludan Hansen, Peder Damgaard og Steen Bo Frandsen blev alle genvalgt for en toårig periode.
3. Valg af 1. og 2. næstformand
Efter skriftlig afstemning blev Jørgen Bruun Christensen genvalgt som 1. næstformand og
Per Grau Møller blev genvalgt som 2. næstformand.
4. Nedsættelse af lokalforeningsudvalg
Der var enighed om at sammensætte udvalget med Per Grau Møller som formand og Bo
Trelborg og Patrick Wildenradt som repræsentanter for bestyrelsen. Formand for RøddingVejen Grænseforening Hans Harald Sørensen blev foreslået til udvalget. Per Grau fik
mandat til at udpege yderligere en lokalforeningsformand samt en-to medarbejdere fra
sekretariatet.
5. Øvrige valg
2020-udvalget. Formandskabet samt Peder Damgaard, Per Paludan Hansen, Kirsten
Rykind-Eriksen blev valgt med Knud-Erik Therkelsen som sekretær.
Mogens Gabs, Tønder blev valgt som repræsentant i Løgumkloster Højskoles bestyrelse.
6. Mødeplan for 2018-19
Sendemandsmøde 2019: Lørdag den 4. maj 2019
Sendemandsmøde 2020: Lørdag den 2. maj – søndag den 3. maj 2020
Bestyrelsesmøder:
Fredag den 31. august 2018 kl. 16.00 til lørdag den 1. september kl. 13.00 på Christianslyst
Lørdag den 24. november 2018 kl. 10.30 – 18.00 i København
Hvis nødvendigt: Lørdag den 26. januar 2019 kl. 10.30 – 16.00 i Middelfart
Lørdag den 23. marts 2019 kl. 10.30 – 16.00 i København
Fredag den 3. maj og lørdag den 4. maj 2019 i forbindelse med Sendemandsmødet
Møder i formandskabet:
Fredag den 29. juni 2018 kl. 10.00 – 12.30 i Sønderborg
Mandag den 20. august 2018 kl. 16.00 - 19.00 i Middelfart
Mandag den 8. oktober 2018 kl. 14.00 – 17.00 i Middelfart
Fredag den 23. november 2018. kl. 18.00 – 22.00 i København
Mandag den 14. januar 2019 kl. 17.00 – 21.00 i Middelfart
Mandag den 11. marts 2019 kl. 17.00 – 21.00 i Middelfart
7. Eventuelt
Der var ingen drøftelser under dette punkt.
Den 5. juli 2018
Referat ved Knud-Erik Therkelsen

