Referat af bestyrelsesmøder
lørdag den 10. og søndag den 11. maj 2014
REFERAT AF BESTYRELSESMØDE LØRDAG DEN 10. MAJ 2014
Fra Ungdomsudvalget deltog Lisa Rabenow. Endvidere deltog Wolfgang Dibbern.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
2. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 29 marts 2014
Referatet blev godkendt.
3. Orientering ved formand Finn Slumstrup
Formanden orienterede
- om den vellykkede markering af 150-året for Slaget på Dybbøl.
- fra 125-års jubilæet den 30. april 2014 i Grænseforeningen for Randers og omegn.
- fra møde i Røhsmindefonden
Endvidere orienterede formanden om udviklingen på Jaruplund Højskole. Fra fklere sider blev det
fremhævet, at debatten ikke bør udspille sig i Flensborg Avis. Mette Bock kom med det synspunkt, at
hvis ikke Flensborg Avis skrev om sagen, ville avisen have et stort problem. Der var opbakning til den
markante udvikling af Flensborg Avis, som tilsyneladende sker i disse måneder.
Formanden glædede sig over 254 tilmeldte til Sendemandsmødet, herunder 111 Sendemænd fra 55
lokalforeninger.
Jens Andresen orienterede om Gennerhus, herunder brev af 7. maj 2014 fra Skifteretten og det
kommende møde med Skifteretten den 26. maj. Endvidere orienterede næstformanden fra
repræsentantskabsmødet i Dansk Folkeoplysnings Samråd.
4. Orientering ved generalsekretær Knud-Erik Therkelsen
Generalsekretæren orienterede om den pressede medarbejdersituation på sekretariatet. Det
tidsmæssige sammenfald af markeringen den 18. april, Sendemandsmøde, formandsskifte, Årsmøder
i Sydslesvig, Folkemøde på Bornholm m.m. er en udfordring.
Sydslesvigudvalget har imødekommet foreningens ansøgning om Resultataftale 2015 og en tidsplan
er udarbejdet for det konkrete arbejde. Formand og generalsekretær deltager i middagen i forbindelse
med Sydslesvigudvalgets besigtigelsestur den 1.-2. juli 2014.i
Højskolekurset på Rødding Højskole i forbindelse med markeringen af Slaget på Dybbøl blev meget
vellykket. Sven Beiter deltog i kurset og fortalte om det.
Alle er indbudt til ”goddag-og-farvel-reception” den 27. maj kl. 14-16 på Vartov i anledning af
formandsskiftet.
1864-spillet er nu solgt i ca. 600 eksemplarer.
5. Godkendelse af Grænseforeningens handlingsplan for 2014 (vedhæftet)
Handlingsplanen blev godkendt.
6. Endelig godkendelse af bestyrelsens mundtlige beretning til Sendemandsmødet
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Der var ingen bemærkninger til den udsendte beretning.
7. Gennemgang af Sendemandsmødets forløb
Formanden gennemgik den udarbejdede manual.
8. Eventuelt
Der var ingen debat under dette punkt

REFERAT AF BESTYRELSESMØDE SØNDAG DEN 11. MAJ 2014
Mette Bock bød som nyvalgt formand velkommen til bestyrelsesmødet, som blev indledt med en kort
præsentationsrunde. Kirsten Rykind-Eriksen blev budt velkommen til bestyrelsesarbejdet.
1. Godkendelse af dagsorden.
Dagsordenen blev godkendt.
2. Valg af ressourcepersoner
Jens Andresen, Per Paludan og Peder Damgaard blev valgt for en to-årig periode. Jens Andresen og
Per Paludan deltog herefter i bestyrelsesmødet. Peder Damgaard var blevet forhindret i at deltage.
Herefter takkede Mette Bock for det mandat, hun havde fået. Hun forudså ikke den store revolution
strukturelt. Nu var det tid at tænke sig om – også i bestyrelsen, som hun opfordrede til at melde ud,
hvis noget skal ændres. Hun appellerede til bestyrelsen om at sige frem med ønsker til forbedringer
og forandringer i bestyrelsesarbejdet. Hun lovede lydhørhed og håbede på hjælp, hvis hun på grund af
ukendskab skulle begå fejltagelser. Mette Bock sluttede sit indlæg med at udtrykke håb om et godt
samarbejde med bestyrelsen.
3.. Valg af 1. og 2. næstformand
Jens Andresen og Jørgen Bruun Christensen blev foreslået genvalgt. Karsten Nørgaard Simonsen
fremførte det principielle synspunkt, at næstformanden ikke burde være en ressourceperson valgt af
bestyrelsen, men et bestyrelsesmedlem valgt af Sendemandsmødet. I øvrigt mente han, at Jens
Andresen ville være en fremragende næstformand. Herefter blev Jens Andresen genvalgt som 1.
næstformand og Jørgen Bruun Christensen som 2. næstformand.
4. Øvrige valg
a. Valg af Grænseforeningens repræsentant i bestyrelsen for De Piper Backhauske Legater.
b. Valg af Grænseforeningens repræsentant i Inger Johanne Christensens Fond.
Formandskabet havde indstille Mette Bock til ovennævnte og hun blev valgt.
c. Valg af Grænseforeningens repræsentant i bestyrelsen for Dansk Centralbibliotek.
d. Valg af Grænseforeningens repræsentant i Studieafdelingens tilsynsråd.
Hans Bladt havde meddelt, at han modtager genvalg til de to poster og blev valgt.
e. Valg af Grænseforeningens repræsentant i Løjtnant Olav Mølgaard og Hustrus Legat.
Formandskabet havde indstillet Gert Mailand, som blev valgt.
5. Forslag til mødeplan for 2014-15
Fredag den 29. august 2014 kl. 16.00 i Flensborg til lørdag den 31. august. Om lørdagen foreslås
møde med Det sydslesvigske Samråd.
Lørdag den 29. november 2014 i København.
Lørdag den 21. marts 2015 i Trekantsområdet.
Fredag-lørdag den 8.-9. maj 2015 i forbindelse med Sendemandsmødet
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Lørdag den 9. maj 2015: Sendemandsmøde.
Det blev foreslået at afholde Sendemandsmødet i 2015 over to dage. Spørgsmålet tages op på mødet
den 29.-30. august. Økonomien i et 2-dages møde indgår i overvejelserne.
Formandskabet vil udarbejde et debatoplæg til politisk strategi, som vil blive fremlagt på næste
bestyrelsesmøde.
Der vil blive udarbejdet en oversigt over bestyrelsesudvalgenes opgaver og sammensætning.
6. Eventuelt
Husk lokalforeningsmøde i Jystrup den 27. september og i Middelfart den 4. oktober 2014.

Referat den 18. maj 2014
Knud-Erik Therkelsen

