Referat af bestyrelsesmøde
den 24. november 2018 på sekretariatet
Der var afbud fra Lars Bjerre, Erling Rørdam, Steen Bo Frandsen og Kamma Møller. Per Paludan
Hansen og Patrick Wildenradt deltog fra kl. 12.30. Fra sekretariatet deltog Knud-Erik Therkelsen, Lars
Dysgård, Marie de Fine Licht, Gunvor Vestergaard og Flemming Hvass.
Mødet sluttede med en julefrokost for bestyrelse og medarbejdere.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med den ændring, at punkt 3 flyttes til efter kl. 13.00, og at der tilføjes et
nyt punkt 9: Sendemandsmødet 2020.
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 31. august 2018
Referatet blev godkendt og underskrevet.
3. Grænseforeningens position i forhold til det nationale og det postnationale
Jens Andresen indledte drøftelsen med nogle hovedkonklusioner fra arbejdet i 2020-udvalget,
herunder de tre undersøgelser, som er udarbejdet i samarbejde med Michael Moos-Bjerre. Han
glædede sig over tilfredsheden med sekretariatets arbejde, men udtrykte samtidig bekymring over, at
næsten 40 % af lokalforeningernes bestyrelsesmedlemmer mener, deres lokalforening ikke eksisterer
om 10 år. Han spurgte til, hvilke forandringer vi i Grænseforeningen må se i øjnene under hensyn til
de forandringer, der sker i grænselandet og i det omgivende samfund.
Herefter gennemgik Per Paludan Hansen baggrunden for og selve 2020-udvalgets indstilling til
bestyrelsen (vedhæftet).
Indstilling og efterfølgende debat holdes fortrolig og refereres derfor ikke. Det blev besluttet at
indkalde til et ekstraordinært bestyrelsesmøde lørdag den 26. januar 2019 kl. 10.00 til 16.00 på Hotel
Severin i Middelfart.
4. Orientering ved Jens Andresen
Jens Andresen indledte med at henvise til det udsendte referat af formandskabets møde den 15.
november.
Der er udsendt en pressemeddelelse om Grænseforeningens interviewundersøgelse i Sydslesvig.
Undersøgelsen er i Flensborg Avis blevet kritiseret af SSF’s formand Jon Hardon Hansen, som
hævder, at Grænseforeningen forsøger at definere, hvem mindretallet er. Men sagen er, at vi har
spurgt ”hvem mindretallet er” og fået det klare svar, at mindretallet er bredere sammensat, end
mindretallet vil være ved. Det er vigtigt at erkende, at baggrunden for det danske tilskud til mindretallet
er det faktiske mindretal og ikke det mindretal, nogen synes, der burde være. Der var enighed om ikke
at svare på kritikken i Flensborg Avis, men at tage debatten på Samrådsmødet den 5. december.
Jens Andresen refererede fra mødet med kulturminister Mette Bock den 9. november, hvor hun
meddelte, at hun på Grænseforeningens foranledning ville gennemføre den ønskede fredning af
samtlige genforeningssten og –mindesmærker. Herefter havde vi en god drøftelse om især
foreningens aktiviteter i forbindelse med genforeningsjubilæet, herunder arbejdet med at udvikle en ny
hjemmeside over alle genforeningssten i Danmark.
Formand og generalsekretær var den 12. november til budgetmøde med Sydslesvigudvalget. Steffen
Bang orienterede om, at fremskrivningsprocenten var forhøjet til 0,9 og foreslog, at Grænseforeningen
tilpassede sin resultataftale hertil. Mødet var meget afslappet, og vi fik indtryk af, at
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Grænseforeningens arbejde nyder stor respekt i udvalget. Foreningens planer om projektansøgninger
blev nævnt, og der blev lyttet hertil med interesse.
Formand og generalsekretær deltog i et møde med en større delegation fra den slesvig-holstenske
Landdag den 14. november. Her drøftedes eventuelle samarbejdsmuligheder i forbindelse med 100året for grænsedragningen, som man fra tysk side gerne deltager i. Minority Changemaker
Programme og GFU’s planer om et 4-dages dansk-tysk ungdomsparlament i forbindelse med jubilæet
for grænsedragningen i 1920 blev nævnt. Endvidere planerne om en folkefest i Flensborg i august
2020 samt planer om en konference i Landdagen i Kiel.
Sydslesvigbesøget fandt sted den 15-16/11 og var en succes. Generalsekretæren blev mindet om, at
bestyrelsen gerne inviteres til at deltage i programmet fra og med mødet i Sønderjysk Allgemeine.
Den 5. december er der møde i Det sydslesvigske Samråd. Grænseforeningen vil her spørge til
Christianslysts fremtid i lyset af et muligt afslag fra Sydslesvigudvalget på Strategiudvalgets/SdU’s
ansøgning om driftstilskud m.m. til Christianslyst.
Der udviklede sig herefter en diskussion, om Grænseforeningen ”stresser” mindretallet med de mange
nye tiltag og aktiviteter. Flere mente, at noget sådant kunne tænkes, og at der var grund til at have en
åben dialog med mindretallet og især Skoleforeningen herom.
Den 6. december får Grænseforeningens sekretariat for første gang besøg af hovedbestyrelsen for
Bund Deutscher Nordschleswiger, hvilket formanden betegnede som en bemærkelsesværdig ny og
positiv udvikling.
5. Orientering ved Knud-Erik Therkelsen
Knud-Erik Therkelsen omtalte de to projektansøgninger til Sydslesvigudvalget, som indsendes inden
1. december, nemlig 1) ansøgning om projektmidler til fortsættelse af græsrodsarbejdet med henblik
på at finde værtsfamilier til feriebørn, udvekslinger og til Dansk Skoleforenings projekt ”Ung
Genforening 2020” og 2) ansøgning om projektmidler til ansættelse af en kommunikationsmedarbejder
i 2019-2020 under indtryk af det store formidlingsarbejde, Grænseforeningen får i forbindelse med
genforeningsmarkeringen.
Knud-Erik Therkelsen redegjorde for formandskabets drøftelse af bestyrelsens bevilgede tilskud til
renovering af hjemmesiden på 500.000 kr. Det blev understreget, at hjemmesiden bygger på allerede
eksisterende strukturer, at der er behov for en mere tidssvarende grafik, at hjemmesiden skal have en
mere overskuelig menustruktur og at den skal være hurtigere. Bestyrelsen tog formandskabets
behandling til efterretning, herunder muligheden for at afskrive en sådan investering over 3-5 år.
Tysklærerforeningen har afholdt en konference på Flensborghus den 23.-24. november med 90
deltagere fra hele landet ud fra temaet ”Grænselandet som klasseværelse”. Der var bl.a. meget
engagerede indlæg ved generalkonsul Kim Andersen samt Skoleforeningens formand Udo Jessen og
direktør Lars Kofoed-Jensen.
Forskellige samarbejdspartnere og ideer til vores program på folkemødet blev nævnt, herunder
samarbejde med Danmarks Samfundet og faldskærmsudspring i anledning af 800-året for Dannebrog
den 15. juni 2019.
Grænseforeningen samarbejder om korte kurser med Rødding Højskole (Europa i bevægelse, 1-7.
september 2019) og Jaruplund Højskole (Det moderne grænseland, 19-25. august 2019).
6. Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 og budget for 2019
Lars Dysgård gennemgik budgetopfølgning og budget for 2019. Han gjorde opmærksom på, at den
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årlige bevilling fra Grænsefonden, som vi får melding om umiddelbart før jul, spiller meget ind på
resultatet.
Herefter præsenterede Lars Dysgård første udkast til budget for 2019, der udviser et forventet
underskud på 3.5 mio. kr. Underskuddet hidrører fra væsentligt lavere forventninger til private gaver
og arv og finansielle poster (reduceret med 800.000 kr. i forhold til budgettet for 2018) samt udgifter i
forbindelse med planlægning af genforeningsjubilæum og internationale aktiviteter. Forventningerne til
de to sidstnævnte aktiviteter fremgik af et særligt bilag.
7. Orientering fra bestyrelsens udvalg
Formand for Medieudvalget Karsten Nørgaard Simonsen orienterede om udvalgets arbejde. Udvalget
har to årlige møder og består ud over formanden af Else Tornbo og Pia Christiansen. Efter Mads
Rykind-Eriksen er Morten Aagaard indtrådt som ressourceperson.
Formand for Lokalforeningsudvalget Per Grau Møller fortalte, at udvalget mødes næste gang den 3.
december. Udvalget består ud over formanden af Anders Larsen, Bo Trelborg, Patrick Wildenrath,
Johan Paartsch og Hans Harald Sørensen med Lars Dysgård som referent.
8. Orientering om Genforeningsjubilæet
Projektleder Marie de Fine Licht gennemgik en opdateret liste over Grænseforeningens forskellige
aktiviteter ved genforeningsmarkeringen.
9. Sendemandsmødet 2020
Det blev besluttet at nedsætte et udvalg til planlægning af Sendemandsmødet i 2020. Udvalget består
af Jørgen Bruun Christensen, Else Tornbo og Max Kahrman.
10. Eventuelt
Der var ingen drøftelser under dette punkt.
11. Lukket møde – hvis behov herfor
Der var ingen drøftelser under dette punkt.

Referat den 3. december 2018
Knud-Erik Therkelsen

