Referat af bestyrelsesmøde
lørdag den 30. august 2014 på Flensborghus
Der var afbud fra Per Grau Møller, Niels Jørgen Heick og Per Paludan Hansen. Fra Ungdomsudvalget
deltog Wienke Reimer.
Uden for dagsordenen drøftede bestyrelsen mødet med Det sydslesvigske Samråd den foregående
dag. Der var bl.a. følgende kommentarer til mødet:
- Man fornemmede vanskeligheder med at ”trække på samme hammel”.
- Mette Bocks spørgsmål ”Har I overhovedet brug for Grænseforeningen?” blev rost.
- Der er i Sydslesvig en tendens til at undervurdere betydningen af det manglende kendskab.
- Dette års møde var kendetegnet af større åbenhed end tidligere år.
Konklusionen var at fastholde mødet men at bryde op i selve formen. Vigtigt at invitere de
sydslesvigske repræsentanter med til efterfølgende middag.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
2. Godkendelse af referater af bestyrelsens møder den 10.-11. maj 2014
Referaterne blev godkendt.
3. Orientering ved formand Mette Bock
Formanden orienterede om den såkaldte karaktersag. Mette Bock har aftalt møde med
forskningsministeren i løbet af september måned. Sagen er et stærkt symptom på både politikeres og
embedsmænds manglende viden om det danske mindretal.
På sin tur rundt i Sydslesvig i sommerferien havde Mette Bock fået mange gode indtryk gennem
møder og samtaler med bl.a. Gitte H. Werner, Jørgen Møllekær, Henrik Becker-Christensen m.fl.
Stefan Kleinschmidt fra Sønderborg er blevet ansat i ministerpræsident Torsten Albigs kontor, og
Stefan Seidler (tidligere Region Syddanmark) er blevet ansat som assistent for Anke Spoorendonk.
Der forhandles pt med en ny forstander på Jaruplund Højskole. Navnet forventes offentliggjort senest
5/9. Der var opbakning til, at Grænseforeningen støtter Jaruplund med kursusaktivitet og etablering af
skolekreds.
Mette Bock havde deltaget i både velkomst på Højskolen Østersøen og afslutning af jUNG
zuSAMMEN, som foregik i forbindelse med et Ungdomsparlament i Landdagssalen i Kiel den 31/7.
Hun roste de unge for deres engagement og gode ideer og argumenterede for, at Grænseforeningen
bør arbejde for, at denne aktivitet gentages i årene fremover. Bestyrelsen bakkede dette op.
Formanden refererede fra Folkemødet på Ejer Bavnehøj den 24/8, der var ramt af voldsom regn, men
mødet var en succes med deltagelse af bl.a. Kulturmødeambassadørerne. Skanderborg Kommune
ønsker at give mødet et nyt indhold, som den lokale Grænseforening ikke kan tilslutte sig.
Mulighederne for at bevare mødet undersøges i samarbejde med lokale grænseforeninger og det
danske mindretal.
Det danske Kulturinstitut har søgt om tilskud til transport af udstillingen ”Fjendskab og forsoning” til
Bruxelles. Det blev besluttet at yde et tilskud på 25.000 kr., hvis ikke det lykkes at få transporten
finansieret ad anden vej.
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Jens Andresen orienterede om de sønderjyske lokalforeningers samarbejde med Flensborg Avis.
Samarbejdet er ophørt, men videreføres i resten af 2014 af Grænseforeningen Aabenraa.
Formanden orienterede om en henvendelse om hjælp til Bennetgaard. Bennetgaards bestyrelse blev
opfordret til at udvikle et konkret projekt. Knud-Erik Therkelsen tager kontakt herom.
Jørgen Bruun Christensen orienterede fra Kulturmødet på Mors. Der var enighed om, at
Grænseforeningen skal deltage i næste års Kulturmøde den 20.-22/8 2015.
4. Orientering ved generalsekretær Knud-Erik Therkelsen
Lisa Skovgaard Nielsen er pr. 1/9 ansat i en ½-tids stilling som sekretær. Hun har sekretær-baggrund
og mange års erfaring med bl.a. bogholderi.
Der har været flere spændende ansøgninger til stillingen som informationschef/redaktør.
Ansøgningsfrist er 4/9. Medieudvalget vil blive indkaldt til møde, så snart en ny
redaktør/informationschef er udpeget. August- og oktober-nummeret af Grænsen redigeres af Erik
Lindsø.
1864-spillet er solgt i ca. 1.000 eksemplarer. Forskellige virksomheder overvejer at bruge spillet som
medarbejdergave til jul. Spillet vil blive solgt i forbindelse med et DR-arrangement i Sønderborg i
efterårsferien, hvor lokale grænseforeninger også får mulighed for at præsentere sig.
135 unge deltog via Grænseforeningen i Roskilde Festival. Ca. halvdelen var fra Sydslesvig, de øvrige
repræsenterede 14 forskellige nationaliteter.
Grænseforeningen har fået tilsagn fra A.P. Møller Fonden om 500.000 kr. til udvikling af et digitalt
undervisningsmateriale målrettet ungdomsuddannelserne. Materialet skal samtidig formidle et overblik
over, hvad der findes af digitalt materiale om grænselandet til undervisningsbrug.
Maya Bram Sommer orienterede om Kulturmødeambassadørernes arbejde. Korpset er inde i en
meget positiv udvikling med mange henvendelser, også fra diverse folkeskoler. Der arbejdes forsigtigt
med at sætte en pris på et dialogmøde, så interessen fastholdes (såkaldt differentieret prispolitik). Der
er udarbejdet en række tegninger, som støtter vores ambassadører m.fl. i den historiske gennemgang
(vedhæftet referatet). Kulturmødeambassadørprojektets fremtid blev drøftet, og der var enighed om, at
projektet fortsætter ind til videre.
Der har været et møde med ledelsen af Flensborg Avis for at drøfte mulighederne for et samarbejde
så flere af Grænseforeningens tillidsfolk modtager Flensborg Avis oftere. De forskellige rabatmuligheder undersøges og meldes ud i kommende nyhedsbrev.
Øvrige informationer i stikord: Løgumkloster Højskole er lukket og Erik Monrad udtrådt af bestyrelsen
– der arbejdes med en ny skole med klassisk musik og teologi som emne. Foreningens info-brochure
er efter formandsskiftet genoptrykt. Folketingsturen er fastlagt til den 21.-23. november. SSF og
Grænseforeningen m.fl. tilrettelægger et åbent parlamentarisk møde på Christiansborg den 22/11 om
formiddagen. Grænseforeningen afholder i samarbejde med Rødding Højskole et ugekursus den 30/8
til 5/9 2015 med titlen ”Danskerne findes i mange modeller”.
Knud-Erik Therkelsen afsluttede med at minde bestyrelsen om indsamlingen af e-mail adresser til en
stor demokratundersøgelse, som Dansk Folkeoplysnings Samråd har sat i gang.
5. Budgetopfølgning
Gert Mailand gennemgik den udsendte budgetopfølgning for både Grænseforeningens samlede
budget og budgettet for Resultataftale 2014. Der var ingen overraskelser i forhold til det budgetterede.
Resultataftale 2015 var udsendt til bestyrelsen til orientering.
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Grænseforeningen har hidtil været godkendt hos SKAT til at kunne modtage gaver med fradragsret for
giveren (Ll § 8A) og at kunne modtage arv uden at skulle betale arveafgift. SKAT har imidlertid
strammet betingelserne. Grænseforeningen skal inden 1. oktober 2014 kunne dokumentere, at vi i
indeværende år har haft mindst 100 personer som har givet en gave på mindst 200 kr. for at kunne
opretholde godkendelsen. Det blev besluttet hurtigst muligt at udsende et nyhedsbrev til alle
lokalforeninger med opfordring til at indbetale 200 kr. i gave senest 20/9.
Problemet løses fremover ved at udsende Dybbølmærket til medlemmer med opfordring til at købe 20
stk. for 25 kr. og give en gave til foreningen på 200 kr.
6. Folkemødet på Bornholm
Det blev besluttet at Grænseforeningen skal være til stede på Folkemødet på Bornholm den 11.-14/6
2015. Der var opbakning til også at samarbejde med det tyske mindretal i Mindretallenes Telt under
forudsætning af, at mindretallet bidrager til finansieringen. Sekretariatet blev opfordret til at følge fordelingen af teltpladser meget tæt med henblik på at fastholde den placering, vi har haft de senere år.
7. Sendemandsmøde 2015
Mette Bock konkluderede efter en runde med en del forskellige synspunkter, at Sendemandsmødet
2015 skal være af en dags varighed afsluttet med en buffet, mens Sendemandsmødet 2016 skal være
med overnatning. Datoer meldes ud med nyhedsbrev snarest.
8. Salg af Gennerhus
Skifteretten har meddelt, at den med henvisning til Grænseforeningens notat af 20. maj 2014 vil slette
servitutten, der forhindrer salg. Huset er sat til salg ved Nybolig i Aabenraa via en såkaldt budrunde.
Ca. 10 interessenter var til Åbent Hus den 28/8, langt de fleste med nedrivning og genopførelse for
øje. Budrunden afsluttes den 19/9 kl. 12.00. Formandskabet blev bemyndiget til at gennemføre salget
hurtigst muligt.
9. Artikel om Sydslesvig og Grænseforeningen
Kirsten Rykind-Eriksen redegjorde for tankerne bag teksten. Kronikken er formentlig for lang til brug i
ugeaviser m.v., men tilpas til større aviser. Teksten udsendes med næste nyhedsbrev med opfordring
til, at man kan klippe i teksten.. Henning Bonde efterlyste kursus for lokalforeningerne i pressearbejde.
10. Grænseforeningens politiske strategi for 2015-2019
Det udsendte debatoplæg blev drøftet i to mindre grupper. Resultatet heraf og de afsluttende
spørgsmål sendes ud til lokalforeningerne snarest. Oplægget vil blive drøftet på lokalforeningsmøderne den 27. september i Jystrup og den 4. oktober i Middelfart. Lokalforeningerne bedes melde
tilbage fra eventuelle lokale diskussioner senest den 15. november, hvorefter strategien vil blive
drøftet og vedtaget på bestyrelsesmødet den 29. november 2014.
11. Bestyrelsens udvalg – kommissorier og valg
Det blev aftalt at udsætte punktet til ny politisk strategi er vedtaget. Der afsættes god tid hertil på
bestyrelsesmødet den 29/11. Det blev endvidere aftalt, at alle udvalg inden den 15/11 indsender en
statusrapport (evaluering) med overvejelser om fremtidige opgaver eller nedlæggelse.
12. Eventuelt
Nationalmuseets billedarkiv stilles gratis til rådighed for befolkningen. Se http://samlinger.natmus.dk/
Knud-Erik Therkelsen har taget kontakt til museumsinspektør Axel Johnsen, Koldinghus med henblik
på udgivelse af en bog om Grænseforeningens historie i anledning af 100-året for Genforeningen. Der
var opbakning til, at han var den rigtige. Der udarbejdes en konkret projektbeskrivelse til næste møde.
Referat den 3. september 2014
Knud-Erik Therkelsen

