Referat af Grænseforeningens Hovedstyrelsesmøde
lørdag den 28. august 2004 på Dalum Landbrugsskole

Der var afbud fra følgende tingvalgte medlemmer: Sven Caspersen og Carl Holst.
Endvidere afbud fra Karl Sommer og Lisbet Skau. I stedet for sidstnævnte mødte
Erik Heissel.
Fra administrationen deltog Knud-Erik Therkelsen, Carl Andersen, Ole Adrian Sørensen, Johan Herold, Claus Jørn Jensen, og Betty Andersen.
1. Meddelelser ved Formanden/generalsekretæren
Formanden orienterede om, at formanden for 5-mands udvalget, Eva Kjer Hansen,
er udnævnt til socialminister. Venstres folketingsgruppe forventes at udpege et nyt
medlem til udvalget i den nærmeste fremtid. Desuden har Henrik Tauber fra undervisningsministeriet overtaget posten som sekretær for 5-mands udvalget efter Carl
Erik Lautrup.
Kursusudvalget har med hjælp fra Mirco Fischer udgivet pjecen ”At flytte til Danmark” – med gode råd til unge sydslesvigere, der planlægger at flytte til Danmark.
Arbejdet med Årbog 2005 ”H.C. Andersen i hertugdømmerne” afsluttes i løbet af 14
dage. Som noget nyt indeholder årbogen ikke den skriftlige beretning, men en kortfattet artikel af formanden samt statistiske oplysninger.
Gaven fra Hovedstadens Grænseforening på 100.000 kr. til Idrætsgrunden i Flensborg er indgået.
En delegation fra SSF og SSW holdt den 13. august møde med statsministeren på
Marienborg. På dagsordenen var en gensidig orientering samt drøftelser om jubilæet for København-Bonn erklæringerne.
Den 18. – 20. november gæster en sydslesvigsk delegation København. Delegation
vil bl.a. blive modtaget af Folketingets formand. Der er planlagt besøg på Nordatlantens Brygge, hos EU-kommissionen repræsentation. Desuden en aften sammen
med Sønderjyske Allgemeine og en aften i Det Kongelige Teater.
SSF’s og Grænseforeningens ledelse har holdt møde med chefredaktøren for
Danmarks Radio P1 med henblik på at sikre en fortsat god dækning af grænselands- og mindretalsstof.
Grænseforeningen har fået tilsagn om 120.000 kr. fra puljen til portostøtte. Derved
tilbagekaldes den varslede nedskæring i antallet af numre af ”Grænsen”, således at
bladet fortsat udkommer seks gange årligt.
Interessen for gymnasiekurset var så stor, at det hurtigt blev overtegnet.
Udvalgsformændene mødtes den 27. august for en midtvejsvurdering af handlingsplanen.
Ole Kirks Fond har givet tilsagn om 200.000 kr. til Idrætsgrunden. Indsamlede
fondsmidler, Grænseforeningens overskud i regnskabsåret 2003-2004 samt en del
af dette års lotterioverskud dækker betalingen af 3. og sidste rate til grunden.
Kredsformændene samt en suppleant fra hver kreds indbydes til kredsformandsmøde den 29. januar 2005.

Mødekalender for 2005 blev omdelt.
Generalsekretæren orienterede om ungdomskonferencen i 2005 med planlagt 180
unge fra mindretalsområder i hele Europa: Man har netop afholdt stiftende generalforsamling og udarbejdet vedtægter. Generalsekretæren er valgt til formand for bestyrelsen. De 8 organisationer, der deltager i projektet, betaler hver 10.000 kr. i
kontingent. Disse penge dækker lønnen til en projektkoordinator m.m. i fem måneder. Selve konferencen søges finansieret via tilskud fra EU. Hvis der ikke opnås
tilsagn om støtte, falder projektet.
2. Nyt fra udvalgene
Formændene for de fire udvalg – Pædagogisk udvalg, Informationsudvalget, Lokalforeningsudvalget og Kursusudvalget – omtalte arbejdet i udvalgene. Der henvises
til tidligere udsendte/vedlagte referater fra udvalgsmøderne.
Hjemmesiden, der blev nævnt af flere udvalg, er under revidering. Den vil med tiden
komme til at indeholde mange faktuelle oplysninger om bl.a. historie, geografi og
grænselandsforhold. Alle bidrag i form af tekster til den nye hjemmeside vil blive
modtaget med tak. Den uofficielle udgave kan ses på
www.graenseforeningen.dk/ny/forside
3. Feriebørnsarbejdet
Landskomiteen for Sydslesvigske Børns Ferierejser har i samarbejde med Grænseforeningen og Dansk Skoleforening i Sydslesvig udarbejdet forslag til nye retningslinier for rejseledsagelse samt til nye vedtægter, så både Grænseforeningen og
Skoleforeningen får fast repræsentation i Landskomiteen. Skoleforeningen vedtog
på sit hovedstyrelsesmøde forleden at støtte forslagene ved at tage dem til efterretning. Efter en kort debat vedtog Grænseforeningens Hovedstyrelse ligeledes at
støtte forslaget til nye retningslinjer for rejseledsagelse og Landskomiteens forslag
til nye vedtægter. Hovedstyrelsen forventer forslagene vedtaget på komitémødet
den 18. september 2004.
4. Forholdet mellem Forretningsudvalg og Hovedstyrelse
Formanden gav en kort redegørelse. Forholdet mellem Forretningsudvalg og Hovedstyrelse fremgår af Grænseforeningens vedtægter § 21 samt Hovedstyrelsens
forretningsorden af oktober 2002. Alle referater fra forretningsudvalgsmøder, udvalgsmøder og selvfølgelig hovedstyrelsesmøder tilgår Hovedstyrelsen og alle de
sager, der i tidens løb er ønsket bragt op, er blevet taget op. Desuden ender alle
principielle spørgsmål i Hovedstyrelsen. Redegørelsen gav ikke anledning til debat.
5. Grænseforeningsprofessorat
Formanden orienterede om arbejdet med Sven Caspersens forslag om oprettelse
af et Grænseforeningsprofessorat med særlig fokus på grænselandets historie.
Jørgen Kühl har skrevet et udkast til en stillingsbeskrivelse og Jens Oddershede fra
Syddansk Universitet har været begejstret ved tanken. Stillingen skal de første 3-4
år finansieres ved eksterne fondsmidler, hvorefter det valgte universitet overtager
professoratet. Det blev besluttet at arbejde videre med forslaget inden endelig beslutning træffes.

6. Samarbejde med Valdemar Rasmussen og Per Arnoldi
I stedet for kort (kunstnerkort/fotokort) vil ”Grænsens” abonnenter med oktober
nummeret af ”Grænsen” modtage CD’en ”Solæg” med musik af Valdemar Rasmussen. Per Arnoldi har tegnet omslaget. Dette motiv (solæg) bliver sammen med et
andet motiv (kaffebord) desuden vedlagt som kort. Grænseforeningens logo samt
formålsparagraf aftrykkes på bagsiden og Dybbølmærket præges på CD’en. Abonnenterne bliver bedt om at betale 100 kr. for CD og kort.
7. Forberedende drøftelser af Hovedstyrelsesmødet fredag den 29. oktober
Fem af de tingvalgte medlemmer af Hovedstyrelsen er på valg: Ole Stig Andersen,
Carl Holst, Henrik Jensen, Niels Jørgen Langkilde og Karsten Madsen. Alle modtager genvalg.
Formanden er på valg og modtager genvalg, men ønsker at gå af midt i perioden
(ved Sendemandsmødet 2005). Wolfgang Dibbern er på valg i 2005 og modtager
ikke genvalg.
På den baggrund fulgte Hovedstyrelsen en indstilling fra Forretningsudvalget om at
nedsætte et formandsudvalg, som har til formål at diskutere forslag til kandidater til
formandsposten og efterfølgende kontakte mulige emner. Udvalget blev sammensat af tre medlemmer udpeget af Forretningsudvalget: Torben Rechendorff, Karsten
Nissen og Christian Staugaard Nielsen; samt tre medlemmer valgt af Hovedstyrelsen: Mirco Fischer, Niels Jørgen Langkilde og Svend Kristiansen.
8. Forberedelse af Sendemandsmødet lørdag den 30. oktober.
Højskolelærer Karen Hanne Munk fra Aabenraa indleder Sendemandsmødet med
fællessang og præsentation af arbejdet med den nye højskolesangbog. Dieter
Küssner vil om eftermiddagen tale om ”Mindretallet i dag og i fremtiden”. Der arbejdes på at få endnu en oplægsholder til eftermiddagsprogrammet.
Kontingent for 2006: Hovedstyrelsen indstiller til Sendemandsmødet, at skolekontingentet fastholdes på 150,- kr., men at kontingentet for personlige medlemmer af
hovedforeningen øges til 200 kr.
9. Økonomi
Carl Andersen gennemgik Grænseforeningens regnskab for 2003 – 2004. Hovedstyrelsen godkendte regnskabet, og det blev indstillet til endelig godkendelse på
Sendemandsmødet.
10. Forslag om salg af to forskellige Dybbølmærker
Hovedstyrelsen vedtog, at medlemmerne til næste Dybbøldag tilbydes frimærkelignende Dybbølmærker i et nyt design. 54 mærker for 60 kr.
De selvklæbende mærker tilbydes som hidtil i løssalg til 2,00 kr. pr. stk.
11. Grænseforeningen og Røhsminde
På foranledning af et spørgsmål fra Erik Heissel på hovedstyrelsesmødet den 18.
april orienterede Edmund Mogensen (formand for Røhsminde- og Landbrugsudvalget) om Røhsmindes historie, drift og nuværende situation. En række spørgsmål fra
Hovedstyrelsens medlemmer blev besvaret, og Erik Heissel takkede for redegørelsen.
I forbindelse med forårets hovedstyrelsesmøde den 15. – 16. april 2005 planlægges et besøg på Røhsminde.

12. Eventuelt
Jette Hansen efterlyste en evaluering af café-drøftelserne på sidste års Sendemandsmøde.
Sonja Melgaard fortalte, at hun som formand for feriebørnskomiteen i Aalborg har
modtaget 12.500 kr. fra Y-mens Club til feriebørnsarbejdet. Pengene skal bruges til
øgede aktiviteter i Aalborg-området.
Arne Lysholm spurgte til bestyrelsesvalget på Flensborg Avis.
Flemming Anker savnede en pressemeddelelse om Det Sønderjyske Lotteri.
Knud Enggaard opfordrede alle i Grænseforeningen til allerede nu at overveje konsekvenserne af den kommende strukturreform.
Svend Kristiansen oplyste, at han er med i en samarbejdsgruppe om ”Sort Sol”.
Han bad lokalforeningerne henvende sig i god tid, hvis de planlægger en udflugt.
Næste møde: Fredag den 29. oktober 2004 på Nyborg Strand.

Referat
Betty Andersen
31. august 2004

