Referat af Hovedstyrelsesmøde på
Trinity Kursus & Konferencecenter
fredag den 30. og lørdag den 31. marts 2001
36 af styrelsens 40 medlemmer var mødt: Formand, 1. og 2. næstformand, 27
kredsvalgte (heraf 2 ved suppleant), 6 tingvalgte. Der deltog 6 af Grænseforeningens medarbejdere.
DAGSORDEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Meddelelser og orientering v/formanden
Handlingsplan 2001-2002
Budget 2001-2002
Forslag til fremtidige Sendemandsmøder
Orientering fra udvalgene
Eventuelt

Behandlingen af ovenstående dagsorden fandt sted lørdag formiddag.
Aftenen i forvejen var oplæggene fra de to ad hoc udvalg "Formålsudvalget" og
"Strukturudvalget" sat under debat. På basis af disse debatter kunne Formanden
konkludere følgende:
"Formålet"
Vi har konstateret, at Hovedstyrelsen kan anbefale på Sendemandsmødet at ændre formålsformuleringen i overensstemmelse med det, Forretningsudvalget havde
indstillet. Ved en kommende revision af foreningens vedtægter vil formålet herefter
få følgende ordlyd: "Det er Grænseforeningens formål at støtte danskheden i
grænselandet, særligt syd for grænsen, at udbrede kendskabet til grænselandets
forhold og at bevare og styrke dansk sprog og kultur".
"Strukturen"
Her var meldingen knap så entydig. Forretningsudvalget mener at kunne høre, at
nok er der nogen, der er decideret imod det hele, men der er også nogle (temmelig mange), der mener, at i det, der er lagt op, er der trods alt nogle elementer,
som man godt kunne gå videre med.
Derfor er Forretningsudvalgets enstemmige forslag, at vi nu nedsætter et lille udvalg på tre personer, der ikke er eller har været medlem af Formålsudvalget eller
Strukturudvalget eller Forretningsudvalget. Disse tre personer skal indtil vores Hovedstyrelsesmøde i september prøve at finde svar på følgende spørgsmål:
1. Er der alligevel elementer i det, som vi kan møde op på Sendemandsmødet
med? Hovedstyrelsesmødet skal afgøre det, men udvalget skal forberede det.
2. Eller må man nå frem til den konklusion, at på nuværende tidspunkt er der ikke
noget af det, der skal nyde fremme.
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3. Eller kunne man forestille sig, at man over for Hovedstyrelsen pegede på et par
alternativer til, hvordan man kan komme videre.
Vi vil bede tre rimelige uvildige personer, men dog medlemmer af Hovedstyrelsen,
at se på det frem til september. Nogle vil måske mene, at vi er i tidnød, hvis vi skal
nå noget til Sendemandsmødet. Det kan godt være, men så må den del af det,
som måtte have med vedtægter at gøre, vente til næste år.
Man kan godt kalde det et "feje op udvalg". Det skal feje op på den debat, der har
været indtil i går og feje op på den debat, der var i går. Udvalget skal undersøge
muligheden for at komme videre, ja eller nej? - og hvis ja, hvad så med?
Det var vores bud.
Følgende kredsformænd blev anmodet om - og accepterede - at indtræde i det
nye udvalg: Jytte Nielsen, Lolland Falster kredsen, Jørgen Bruun Christensen fra
Thy-Mors samt Chr. Staugaard Nielsen fra Randerskredsen. Det nye udvalgs sekretær er foreningskonsulent Claus Jørn Jensen.
Ad Dagsordenens pkt. 1:
Formanden, Torben Rechendorff, orienterede om klausurmødet på Jaruplund
Højskole den 3.marts 2001 og om de kommende budgetmøder med de sydslesvigske organisationer den 1.-3. april samt opsummerede de bevillinger, hvor der
allerede er givet tilsagn om støtte.
Det foreløbige medlemstal pr. 25.3.01 udviser en tilbagegang på 1319 medlemmer, idet medlemstallet er faldet fra 34.220 i 2000 til 32.901 i 2001. Ligeledes udviser skolemedlemstallet en tilbagegang fra 904 i 2000 til 820 i 2001.
Torben Rechendorff bad hovedstyrelsesmedlemmerne tænke over, hvordan man
kunne få mere ud af folkeoplysningsloven end man gør, om Grænseforeningen
kunne tilbyde sin assistance til oplysningsforbundene og bistå f.eks. ved foredragsrækker eller kurser.
Med hensyn til regnskabschefstillingen, der skal opslås til efteråret, haves en kvalificeret ansøger. Forretningsudvalget har bemyndiget Torben Rechendorff og Niels
Henriksen at arbejde videre med sagen.
Forretningsudvalget har vedtaget forsøgsvis at gå med i Indsamlingsorganisationernes Brancheorganisation, eftersom de andre store organisationer deltager.
Torstens Wullfs gæstelærerrapport er blevet udsendt med Forretningsudvalgsreferatet fra den 13.12.2000.
Det nordiske Informationskontor i Flensborg har det økonomisk svært. Ifølge aftalen støttes kontoret af Nordisk Ministerråd, der betaler halvdelen af driften, den
anden halvdel skal tilvejebringes af Landdagen i Kiel og Sønderjyllands amt i fællesskab. Grænseforeningen vil gerne støtte konkrete projekter, men kan ikke give
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driftstilskud.
Ad 2:
Torben Rechendorff gennemgik handlingsplanens punkter.
Karsten Madsen nævnte, at ikke kun medlemshvervningen var vigtig, men mindst
lige så vigtigt var det, hvor gode lokalforeningerne var til at modtage deres nye
medlemmer samt til at engagere dem. Grænseforeningen er relativ ukendt i offentligheden, har nok et lidt "støvet" image, så man bør arbejde videre på at forbedre
dette image ved lægge en strategi for yderligere synliggørelse.
Ruth Jensen tilsluttede sig, at Grænseforeningen manglede synlighed på landsplan, at f.eks. burde de fjernede grænsebomme have givet debat i Grænseforeningen.
Generel diskussion om, hvad man gør, og hvad man kan gøre for at holde både
på de menige medlemmer og skolemedlemmerne.
Konklusion: Handlingsplanen godkendtes og skal i fremtiden med som punkt på
Hovedstyrelsesmødet. Planen kan efter behov revideres fra gang til gang. Til næste gang tilføjes et punkt om "Grænseforeningens image i offentligheden".
Ad 3:
Lundbjerg Hansen redegjorde for budgettet, der er udarbejdet på basis af den
netop godkendte handlingsplan. Budgettet balancerer ikke, idet der er budgetteret
med udgifter på 11,170 mill. og indtægter på 10,965 mill. Differencen forventes
dækket af nedlagte legater, der skal indtægtsføres. År 2000-2001 slutter til gengæld med et overskud.
Ruth Jensen mente, at udgifterne til interne møder ville blive reduceret, hvis den
nye struktur blev vedtaget. Efterlyste en specifikation af punktet løn-husleje-drift.
Lundbjerg Hansen oplyste tallene. Poul Olsen brød sig ikke om, at der blev udarbejdet et regnskab, der ikke balancerede samt pegede på det betænkelige i, at
lønomkostningerne overstiger det beløb, Grænseforeningen giver i støtte. Torben
Rechendorff understregede Grænseforeningens dobbeltformål, at støtte og oplyse. Forretningsudvalget var opmærksom på beløbene og havde vedtaget at satse
på forstærket indsats på denne side af grænsen, bl.a. ved opgradering af informationschefstillingen.
Budgettet blev taget til efterretning.
Ad 4:
Ruth Jensen gennemgik det forslag, hun og Wolfgang Dibbern havde udarbejdet
om et én dags Sendemandsmøde/Årsmøde. Lundbjerg Hansen oplyste, at et én
dags møde sandsynligvis ville give en besparelse på 75.-100.000 kr. Flere udtrykte betænkelighed ved et kort møde, om det kunne opfylde sendemændenes behov
for oplysning og samvær, andre mente, der var en tendens til, at yngre ikke havde
tid til at deltage i møder over flere dage.
Torben Rechendorff foreslog, at Sendemandsmødet dette år bliver over to dage
som planlagt, i år 2002 at prøve med et én dags møde, for igen i 2003 at vende
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tilbage til to dage og derefter drøfte, hvilken form der var bedst.
Ad 5:
Poul Olsen fra Organisationsudvalget redegjorde for forslaget om ændring af terminerne for kontingentopkrævningen. Ændringen vil bevirke, at årbogen kommer
ud før jul, og at den kommer samtidigt til alle medlemmer, så der ikke som nu er
mange medlemmer, der først får årets årbog til august.
Flere mente, at der var for lang betalingsfrist i overgangsperioden i år 2002, hvor
betalingsfristen kommer til at kollidere med udsendelsen af de 25 dybbølmærker.
Flere ønskede mulighed for betaling via PBS.
Torben Rechendorff konkluderede, at Forretningsudvalget og Organisationsudvalget arbejder videre med ændringen af kontingentopkrævningen og overvejer
fordele og ulemper ved betaling via PBS. Wolfgang Dibbern påpegede, at man
samtidig burde overveje forskellige muligheder for udsendelse af Grænsen, årbog,
opkrævning samt brevene fra foreningerne.
Aage K. Riber fra Dybbøldagsudvalget fortalte, at 25 mærke-brevet sidste år gav
400.000 kr. I forbindelse med årets salg af Dybbølmærker er den gule folder blevet
trykt i nyt lay-out samt den lille folder er blevet genoptrykt. Lidt færre klasser har
meldt sig som sælgere i år end sidste år.
Karl Sommer fra Lotteriudvalget oplyste, at foreningssalget af lodsedler var dalende. Opfordrede alle bestyrelsesmedlemmer til at deltage i salget.
Folke Hansen fra Oplysningsudvalget orienterede om den nye mindretalsbog, der
er solgt i 1100 eksemplarer, seminaret den 29.-31. oktober 2000 for de pædagogiske konsulenter, samarbejdet mellem Grænseforeningen og SSF om byvandringsfolderne og de farvede foldere, lærer/leder-seminarerne og deres PR værdi og
revision af PR-brochuren samt ny PR udstilling. Sluttede med at indstille til Dybbøldagsudvalget, at de lod fremstille et Dybbølmærke til at sætte i/på bilruden.

Næste møde: Lørdag den 1. september 2001 på Brogården i Middelfart kl. 10.00.

