Referat af bestyrelsesmødet
den 26. januar 2019 i Middelfart
Der var afbud fra Bo Trelborg, Lars Bjerre, Erling Rørdam, Else Tornbo, Karsten Nørgaard Simonsen
og Niels Jørgen Heick. Fra sekretariatet deltog Knud-Erik Therkelsen, Lars Dysgård, Anna-Lise
Bjerager, Marie de Fine Licht, Gunvor Vestergaard, Peter Del Pin, Jeppe Pers og Claus Jørn Jensen.
Jens Andresen bød velkommen til mødet og understregede, at dagens møde var af stor vigtighed,
fordi et langt forarbejde i 2020-udvalget nu havde nået et afgørende hjørne.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 24. november 2018
Referatet blev godkendt og underskrevet.
3. Orientering ved Jens Andresen
Jens Andresen orienterede om udviklingen i Det sydslesvigske Samråd, hvor en ny samarbejdsaftale
nu skal vedtages. Han udtrykte håb om, at de sydslesvigske foreninger kunne blive enige om at styrke
Samrådet, gerne med et selvstændigt sekretariat, som kunne understøtte fælles initiativer og løsning
af fælles opgaver.
Grænseforeningen har på den baggrund foreslået, at Samrådet på sit møde den 4. februar drøfter en
fælles fremtidig løsning på driften af Christianslyst. Efter at Strategiudvalgets projektansøgning var
blevet afvist, og Sydslesvigudvalget havde bevilget 120.000 € i driftstilskud til Christianslyst i 2019 (og
kun i 2019), skal der findes en løsning. Punktet drøftes på det lukkede møde (hvilket Jens Andresen
betegnede som en stor fordel), og det er håbet, at dette kan føre til en første begyndelse på at finde
fælles løsninger.
Formanden orienterede derefter om udviklingen i Grænseforeningens e.V. (der formelt ejer Dansk
Centralbiblioteks bygning og grund i Flensborg og De Conrauske Jorder) og en model for, hvordan vi
bedst kan støtte bibliotekets bestræbelser på at komme til at eje sig selv. Bestyrelsen tilsluttede sig en
strategi, hvor Grænseforeningen e.V. fusioneres med biblioteket, og hvor De Conrauske Jorder
parallelt hermed udskilles.
Folketinget har vedtaget at fjerne erhvervsfremme fra regionernes politikområde. Herved kommer
Region Syddanmark i klemme, fordi en væsentlig del af midlerne til det grænseoverskridende
samarbejde og Region Sønderjylland/Schleswig er kommet herfra. Endnu værre ser det ud, hvis
regionerne ligefrem nedlægges. Formanden arbejder med en kronik om Grænseforeningens syn på
denne udvikling.
Per Grau Møller spurgte til, om der er en tilsvarende problemstilling i Øresundsregionen, og om
modellen herfra (kommunalt samarbejde med regioner) kan anvendes i grænselandet.
Det har i Flensborg Avis været antydet, at Grænseforeningen skulle deltage i en fondsdannelse i
forbindelse med oprettelse af et Mindretallenes Hus i Flensborg. Formanden understregede, at der
ingen planer er om noget sådant.
Per Grau Møller orienterede om arbejdet i Lokalforeningsudvalget, der som det første har koncentreret
sig om at undersøge mulighederne for at forbedre foreningens medlemsdatabase.
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Jørgen Bruun Christensen orienterede om arbejdet med programmet for Sendemandsmødet i 2020.
Per Paludan og andre understregede vigtigheden af, at programmet afspejler en forening i live, og
som vil noget i fremtiden.
4. Orientering ved Knud-Erik Therkelsen
Knud-Erik Therkelsen indledte med at henvise til det udsendte referat af formandskabets møde den
14. januar 2019.
Der afholdes møde i De nationale Foreningers Netværk den 31. januar på Folkehjem. Her vil der især
være fokus på afstemningsfesterne, der afholdes den 10. februar 2020.
Marie de Fine Licht orienterede om arbejdet med Genforeningsmarkeringen. Formandskabet har med
en garantibevilling på 500.000 kr. sikret projektet i samarbejde med Sigurd Barrett. Den detaljerede
udmelding til lokalforeninger, forsamlingshuse og andre arrangører er nu under forberedelse og vil i
Grænseforeningen blive meldt ud på lokalforeningsmøderne den 9. og 16. februar. Der afholdes
endvidere et møde med Foreningen af Sønderjyske Forsamlingshuse den 6. februar.
Der bliver ikke tale om en sangkonkurrence i forbindelse med markeringen. I stedet vil vi honorere fem
forfattere for at skrive forslag til tekster, som vil blive vurderet og forhåbentlig have en kvalitet som gør,
at de vil blive brugt under og efter markeringen.
Steen Bo Frandsen orienterede om den konference, Grænseforeningen i samarbejde med
Folketingets præsidium afholder den 10. januar 2020 på Christiansborg. På et spørgsmål om hvem
der bliver inviteret, blev der svaret, at invitationer sendes ud bredt.
Der er etableret et samarbejde med Gyldendal, som vil udgive Axel Johnsens bog om
Grænseforeningens historie.
Et samarbejde med Efterskoleforeningen og Dansk Friskoleforening om et fælles og samtidigt event
ved flest mulige genforeningssten er under forberedelse. Markeringen forventes at blive torsdag den
14. maj 2020 og dermed i samme uge, som de sydslesvigske skoleelever i forbindelse med
projekt ”Ung Genforening 2020” vil være i Danmark.
Mødet blev herefter afbrudt og først genoptaget efter en detaljeret gennemgang og debat om
oplægget fra 2020-udvalget. Referatet heraf vil fremgå af formandens oplæg på lokalforeningsmøderne den 9. og 16. februar.
5. Indstillinger i forlængelse af 2020-udvalgets arbejde
Bestyrelsen besluttede på baggrund af gennemgangen af 2020-udvalgets indstilling, ud fra den
enestående platform, som genforeningsjubilæet er, og ud fra ønsket om at støtte udvikling af nye
aktiviteter i Grænseforeningens lokalforeninger, at investere 4.0 mio. kr. af egenkapitalen hertil. Det
skal ske ved over en tre-årig periode at ansætte to konsulenter, som får denne arbejdsopgave.
Der skal endvidere arbejdes med at styrke medlemskab af landsforeningen. Det skal gøres ved at
styrke indsatsen for, at borgere, der føler et interessefællesskab med Grænseforeningen og gerne vil
støtte foreningens formål og synspunkter, kan melde sig ind i landsforeningen. Det blev understreget,
at dette skal ses som et supplement til bestræbelserne på at øge lokalforeningernes medlemstal og
ikke som en konkurrent hertil.
Der var enighed om på de kommende lokalforeningsmøder og Sendemandsmødet 2019 nærmere at
drøfte, hvordan lokalforeningernes arbejde kan nutidiggøres, og hvilket indhold de to stillinger skal
have for at imødekomme dette ønske.
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Der var enighed om at fastholde de nuværende vedtægter indtil en betydelig medlemstilgang til
landsforeningen nødvendiggør ændringer af vedtægterne.
Der var enighed om, at bestyrelsens 2020-udvalg nedlægges i forbindelse med Sendemandsmødet i
2019.
Formandskabet opfordres endvidere til i lyset af de mange aktiviteter i forbindelse med genforeningsjubilæet at afsætte yderligere 500.000 kr. til ansættelse af en ekstra medarbejder til løsning af
kommunikationsopgaver m.m.
6. Eventuelt
Der var ingen drøftelser under dette punkt.
7. Lukket møde – hvis behov herfor
Der var ingen drøftelser under dette punkt.

Referat den 4. februar 2019
Knud-Erik Therkelsen

