Referat af bestyrelsesmøde
fredag den 30. august 2013
Der var ingen afbud. Fra Ungdomsudvalget deltog Wienke Reimer og Lisa Rabenow. Mette Bock
deltog under pkt. 7.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
2. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 24. og 25. maj 2013
Referatet blev godkendt.
3. Orientering ved formand Finn Slumstrup
Formanden orienterede om det afgivne høringssvar vedrørende forslag til ny højskolelov. Svaret
drejede sig om de nye muligheder for samarbejde mellem en højskole og en lokal forening.
Der har den 21. august været afholdt et møde med direktør Henrik Tvarnø fra A.P. Møller Fonden,
hvor Tvarnø fik en generel orientering om Grænseforeningens aktiviteter. Tvarnø spurgte ind til en
række forhold i forbindelse med det forestående formandsskifte i Grænseforeningen. Han signalerede
bl.a., at projekter, som kunne øge unge sydslesvigere og danskeres indbyrdes kendskab til hinanden
havde interesse. Efterfølgende har formanden sendt et brev til Tvarnø med forslag om, at en
udbygning af besøgsfaciliteterne på Duborg-Skolen medtænkes i den forestående renovering af
skolen.
Jens Andresen og Jørgen Bruun Christensen havde deltaget i middagen den 27. juni i forbindelse med
Sydslesvigudvalgets besigtigelsestur og orienterede herom. Jens Andresen orienterede endvidere om
et møde den 27. august med Palle Øvli Røjgaard om Gennerhus.
4. Orientering ved generalsekretær Knud-Erik Therkelsen
Generalsekretæren orienterede om Folkemødet på Bornholm, som blev gennemført i samarbejde med
SSF. Teltet og arrangementerne var godt besøgt med gode debatter med bl.a. Anke Spoorendonk,
Marianne Jelved, Ove Kaj Pedersen, Kim Andersen, Martin Henriksen og flere andre. Finn Slumstrup
medvirkede som ordstyrer og debattør. De unge ambassadører præsenterede Grænseforeningen på
forskellige måde ved Folkemødet. Også højskolekurset på Bornholms Højskole var en succes med
over 100 deltagere. Samarbejdet med SSF, LOF og højskolen herom fastholdes. Der var enighed om i
fremtiden at være til stede på Folkemødet.
Grænseforeningens medlemstal er i perioden august 2012 til august 2013 faldet med 2.073
medlemmer mens 679 har meldt sig ind. Det samlede medlemstal er nu knap 14.000.
Der afholdes på Christianslyst et seminar for tidligere efterskoleelever fra Sydslesvig den 6.-7.
september. 25 unge har tilmeldt sig.
56 har tilmeldt sig Grænseforeningens kursus på Rødding Højskole 21-28. september. Langt
hovedparten er medlemmer af Grænseforeningen.
Den meget ambitiøse ide om at flytte Store Jyndevad Skole til Frilandsmuseet i København er
skrinlagt. Der var ikke den fornødne interesse fra Nationalmuseet.
5. Nyt fra udvalgene
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Claus Jørn Jensen orienterede om sommerens arbejde for Sydslesvigske Feriebørn. 450 børn har
været af sted, heraf ca. 100 på Vesterled og 20 i Hjerting. Det er fortsat vanskeligt at finde
tilstrækkeligt mange feriehjem i Danmark. Det forventes, at over 100 sydslesvigske skolebørn deltager
i efterårets udveksling.
Henning Bonde orienterede fra Bestyrelsesudvalget. Han udtalte skuffelse over, at så forholdsvis få
lokalforeninger havde engageret sig i hvervekampagnen, selv om det klart fremgik, at kampagnen gav
gode resultater, der hvor man har forsøgt. Bestyrelsesudvalget arbejder med planer om en forbedring
af hjemmesidens foredragsholderliste ved hjælp af en relationsdatabase, som gør det muligt at søge
på bestemte emner. Samtidig vil foredragsholderlisten blive revideret og udbygget med flere navne og
med mere inspiration til planlægning af 1-dags rejser til Sydslesvig. Der var generel opbakning til
udvalgets intentioner.
6. Nedsættelse af udvalg, som tilrettelægger næste års Sendemandsmøde
Jørgen Bruun Christensen redegjorde for forslaget. Karen Margrethe Møller, Lars Bjerre og Jørgen
Bruun Christensen indgår i udvalget.
7. Præsentation og samtale med formandsudvalgets kandidat Mette Bock
Mette Bock takkede for formandsudvalgets indstilling af hende til formandskandidat og præsenterede i
et kort oplæg sig selv og sine mindretalspolitiske hovedsynspunkter. Der blev spurgt grundigt ind til
Mette Bocks oplæg og konklusionen var en enstemmig opbakning til formandsudvalgets indstilling.
Der var enighed om at udsende en pressemeddelelse om Mette Bocks kandidatur den følgende dag.
Mette Bock blev herefter valgt til den ledige plads som ressourceperson og træder ind i bestyrelsen fra
og med næste møde.
8. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2013
Gert Mailand gennemgik den udsendte budgetopfølgning, som ikke rummede nævneværdige
overraskelser.
Formanden orienterede herefter om vanskelighederne med at finde finansiering til
Kulturmødeambassadørprojektet, som ind til efteråret 2012 har været finansieret af eksterne
projektmidler. Det har ikke været muligt at finde fondsmidler til projektet fordi fondene betegner det
som drift. Hvis projektet skal fortsætte til og med 2014 forudsætter det, at Grænseforeningen selv
finansierer projektet, hvilket vil betyde en ekstra udgift i indeværende år på 460.000 kr., som øger det
budgetterede underskud på 380.000 kr. til i alt 840.000 kr. I 2014 vil projektet betyde en udgift på ca.
850.000 kr.
Bestyrelsen besluttede at fortsætte projektet til og med udgangen af 2014.
9. Grænseforeningens aktiviteter i forbindelse med markeringen af 150-året for Slaget ved Dybbøl
Generalsekretæren gennemgik de forskellige initiativer, som omfatter
Dybbølindsamlingen
Forventer et resultat på ca. 1 mio. kr.
jUNG zuSAMMEN
100 unge på to højskoler. Region Syddanmark er projektleder.
1864 og folkeoplysningen
I samarbejde med LOF, FOF og NETOP
Herefter drøftede bestyrelsen et forslag om at udgive et familie-quiz-brætspil om 1864. Spillet drejer
sig om krigen i 1864 og inkluderer en lang række quiz-spørgsmål og dilemmaer, som også
aktualiserer krigens betydning i dag. Det blev besluttet at udvikle spillet i samarbejde med ”Gameinventors” i Odense og udgive det i et antal på 2.000 stk.
10. Præcisering af arbejdsfordeling mellem bestyrelse og formandskab, herunder mulighed for at
justere forretningsordenen
Per Grau Møller kom i sit indlæg med en række refleksioner over den nye struktur og de nye
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vedtægter. Han efterlyste en justering af bestyrelsens forretningsorden, med henblik på at bestyrelsen
burde træffe flere overordnede beslutninger. Samtidig foreslog han at formandskabet burde ændres til
et økonomiudvalg. I den efterfølgende debat efterlyste flere en grundigere sagsfremstilling i
dagsordenen for bestyrelsens møder.
Formanden understregede, at praksis er at formandskabet indstiller og bestyrelsen beslutter. Han
mente endvidere, at det vil være en dårlig ide at ændre i forretningsordenen midt i et formandsskifte.
Efter en afsluttende runde konkluderede formanden, at kontoret bør udarbejde en skriftlig orientering i
sager, som bestyrelsen skal træffe beslutning om, og at man efter en indkøringsperiode med en ny
formand, skal sætte en justering af forretningsordenen på dagsordenen
6. Eventuelt
Der var ingen drøftelse under dette punkt.

Referat den 8. oktober 2013
Knud-Erik Therkelsen

