PROTOKOL
for
Sendemandsmødet 2003
Grænseforeningen afholdt ordinært Sendemandsmøde lørdag den 25. og søndag den
26. oktober 2003 på Hotel Nyborg Strand med i alt 324 deltagere, heraf 181
Sendemænd repræsenterende 89 lokalforeninger af Grænseforeningen. Fra
Sydslesvig deltog 42 gæster.
Grænseforeningens formand, tidl. minister Torben Rechendorff, åbnede mødet, bød
velkommen og udtalte mindeord over Folketingets daværende formand, Ivar Hansen,
tidligere kredsformand for Frederiksborg Amt, Arne Tandrup, tidl. formand for SSW,
Gerhard Wehlitz, samt tidl. overbibliotekar i Flensborg Jørgen Hamre, der alle er afgået
ved døden siden Sendemandsmødet i 2002.
Dagsorden:
Ad 1: Valg af dirigent:
Medlem af Hovedstyrelsen, Ole Stig Andersen, København, blev valgt.
Dirigenten fastslog mødets lovlighed.
Ad 2: Formandens beretning om Grænseforeningens virksomhed i det forløbne år:
a. Skriftlig beretning var udsendt sammen med indkaldelsen til
Sendemandsmødet.
b. Supplerende mundtlig beretning blev aflagt ved formanden.
Beretningerne blev taget til efterretning.
Ad 3: Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab 2002-2003 til godkendelse:
Regnskab blev fremlagt ved direktør Niels Henriksen.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Ad 4: Kontingent for 2003:
Følgende uændrede årskontingenter var indstillet af Grænseforeningens
Hovedstyrelsen og blev vedtaget:
(a) pr. husstand kr. 50,00 til Hovedforeningen fra lokalforeningerne
(b) enkeltmedlemmer uden for lokalforening: kr. 100,00
(c) støttemedlemskab for foreninger m.v.: kr. 500,00
(d) skoler: kr. 150,00.
Ad 5: Behandling af indkomne forslag:
Ved fristens udløb var der ikke blevet modtaget forslag til behandling.
Ad 6: Valg:
(a) Forstander Wolfgang Dibbern, Højer, blev genvalgt som 1. næstformand.
Biskop Karsten Nissen, Viborg, blev genvalgt til 2. næstformand.
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(b) Revision: Der blev foretaget genvalg af Haugbyrd, Faurum og Andersen
– Statsautoriseret Revisionsaktieselskab v/statsautoriserede revisorer Jens
Haugbyrd og Leif Faurum.
Ad 7: Uddeling af Grænseforeningens kulturpris:
Lederen af Studieafdelingen ved Dansk Centralbibliotek i Flensborg,
dr.phil. Lars N. Henningsen, modtog Kulturprisen af Grænseforeningens
formand. Efterfølgende takkede prismodtageren for tildelingen.
Ad 8: Uddeling af Louis Nielsens Legat:
Dette legat tildeltes Tønder Amts Grænseforening og blev modtaget af
foreningens formand, Svend Kristiansen, Højer.
Ad 9: Eventuelt:
Grænseforeningens direktør gennem 15 år, Niels Henriksen, benyttede
lejligheden til at tage afsked med de tilstedeværende, idet han med
månedens udgang afslutter sit ansættelsesforhold med foreningen.
Den slesvig-holstenske Ministerpræsidents kommitterede for mindretalsspørgsmål,
Renate Schnack, overbragte en hilsen.
Lørdag eftermiddag fordeltes Sendemandsmødets deltagere sig i fire grupper, der
under forsæde af formændene for Lokalforeningsudvalget, Informationsudvalget,
Pædagogisk Udvalg og Kursusudvalget i et par timer drøftede Grænseforeningens
kommende aktiviteter i relation til Handlingsplan 2004-2005. Dagen efter aflagde de
respektive formænd rapport fra drøftelserne.
Lørdag aften underholdt pianisten Mogens Dalsgaard, og aftenens tale blev holdt af
formanden for Det Sydslesvigske Samråd, Lone Schuldt.
Søndag morgen holdt pastor ved Helligåndskirken i Flensborg, Jacob Ørsted,
morgenandagt. I regi af Pædagogisk Udvalg orienterede konsulent Johan Herold om
Grænseforeningens samarbejde med landets skoler.
Som afslutning på mødet redegjorde formanden for SSW’s Landdagsgruppe ved den
slesvig-holstenske landdag, Anke Spoorendonk, for den politiske situation i SlesvigHolsten for det danske mindretal i Sydslesvig.
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