Referat af bestyrelsesmøde
lørdag den 29. november 2014 i København
Der var ingen afbud. Lisa Rabenow deltog på vegne af Ungdomsudvalget.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
2. Godkendelse af referatet af bestyrelsens møde den 30. august 2014
Referatet blev godkendt.
3. Orientering ved formand Mette Bock
Formanden orienterede om sine foredragsengagementer i lokalforeninger, hvor hun har følt sig meget
varmt modtaget, herunder åbningen af Sydslesvig-udstillingen på Viborg Bibliotek.
I forbindelse med Folketingsturen, hvor også repræsentanter fra landdagen i Kiel og fra Bund
deutscher Nordschleswiger deltog, var der arrangeret frokost med Folketingets præsidium i den nye
Restaurant Tårnet på Christiansborg. Her afsluttede Mette Bock talerækken efter formændene for
Folketinget, Landdagen og de to mindretal havde talt. Endvidere fik formanden lejlighed til at drøfte og
koordinere de aktuelle udfordringer (karaktersag, gymnasieudveksling med Grønland og Nordens
Hus) med bl.a. Bertel Haarder og Benny Engelbrecht.
Efter frokosten blev vandreudstillingen om 1864, der tidligere var blevet vist i bl.a. Berlin, Kiel og
Bruxelles åbnet. Det blev i den forbindelse foreslået at undersøge mulighederne for over de
kommende tre år at sende udstillingen rundt på uddannelsesinstitutioner, biblioteker m.v.
Folketingsmedlem Troels Ravn (S) er udpeget som ny formand for Sydslesvigudvalget.
Formanden orienterede om problemerne med næste års Folkemøde på Bornholm samt brevet til
borgmester Winni Grosbøll, hvor vi argumenterer for at kunne fastholde vores gode placering på
Folkemødet. Per Paludan gjorde opmærksom på, at Dansk Folkeoplysnings Samråd følger
udviklingen opmærksomt.
Formanden deltager i TV-Syds stort anlagte høring på A.P. Møller Skolen den 11. december om det
danske mindretal.
Jyllands Posten bragte den 22. november kronikken ”Grænselandet som fredelig bufferzone” af Mette
Bock.
Niels Jørgen Heick fortalte kort om baggrunden for København-Bonn erklæringernes tilblivelse, der
helt oprindeligt udsprang fra lokalpolitikere i Sønderjylland. Heicks materiale vil blive anvendt til en
artikel i Grænsen.
Mette Bock er blevet kontaktet af DK4, som gerne vil lave en mindre TV-serie, hvor Mette Bock filmes
på centrale steder i grænselandet samtidig med at hun kommenterer aktuelle grænselandsspørgsmål.
Sekretariatet blev opfordret til at lægge links til alle TV- og radioindslag på hjemmesiden.
Bestyrelsen drøftede værdien af fællesmødet med Det sydslesvigske Samråd i forbindelse med
august-mødet. Det blev foreslået, at mødet i stedet bliver afholdt som et heldagsmøde med drøftelser i
mindre grupper, så man ”kommer tættere på hinanden”.
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Jens Andresen orienterede om udviklingen i salget af Gennerhus. Bestyrelsen godkendte, at huset
sælges til den budte pris på 1.812.000 kr., når det bliver muligt at tinglyse salget.
Kamma Møller orienterede om feriebørnsarbejdet, der så vidt hun var orienteret havde været
tilfredsstillende.

4. Orientering ved generalsekretær Knud-Erik Therkelsen
Generalsekretæren orienterede om den omstilling og opprioritering af kommunikationsarbejdet, der
sker i Grænseforeningens Sekretariat netop nu, bl.a. med ansættelsen af kommunikationschef Lotte
Dahlmann (som kort præsenterede sig), og info-medarbejder Merlin Christophersen, som også skal
arbejde med projekt jUNG zuSAMMEN.
I den forbindelse præsenterede han nogle overordnede overvejelser om renovering af sekretariatets
lokaler, herunder indretning af nyt køkken, nyt toilet (og renovering af eksisterende toilet) samt et mere
moderne interiør. Bestyrelsen gav sin opbakning til, at arkitekt Frederik Bauer udarbejder et
skitseprojekt, som bestyrelsen tager stilling til på mødet den 21. marts.
Folketingsturen den 20.-21. november forløb godt. Ud over de omtalte arrangementer var der møde i
Sønderjysk Allgemeine, hvor Søren Ryge Petersen fortalte om sin opvækst i Sydslesvig. Om fredagen
blev der afholdt en større paneldebat i Landstingssalen med deltagelse af politikere, forskere og
repræsentanter for mindretallene. Arrangementet blev bl.a. overværet af alle 3.g’ere fra de to
sydslesvigske gymnasier og medlemmer af Udenrigspolitisk Selskab.
Generalsekretæren havde den 26. november et møde med den nye formand for Sydslesvigudvalget,
hvor han blev introduceret til Grænseforeningens forskellige arbejdsområder.
jUNG zuSAMMEN i 2015 er nu under forberedelse og gennemføres på Højskole Østersøen og
Nordsee Akademie Leck den 19/7 til 1/8 2015. Der ydes tilskud fra Region Syddanmark og
Kulturministeriet i Kiel på 2 x 100.000 i årene 2015 og 2016. I budgettet indarbejdes en egenbetaling
på 100€ pr. deltager. Projektets hjemmeside er tilgængelig på http://www.jungzusammen.dk/ I denne
forbindelse efterspurgte Jens Andresen større medfinansiering i projektet fra tysk side. Per Paludan
foreslog at invitere medlemmer af politiske ungdomsorganisationer til at deltage.
Der arbejdes med et pilotprojekt for børn og unge på to sydslesvigske skoler i samarbejde med Rejsby
Efterskole ud fra ideerne i det projektforslag, Sydslesvigudvalget gav afslag på sidste år.
Der har været afholdt et møde med Bennetgaards bestyrelse om, hvordan tilsagnet om 75.000 kr. til
en konsulentundersøgelse af stedets fremtid konkretiseres. Bestyrelsen indsender endelig ansøgning
til Alving Fonden i begyndelsen af januar.
Spillet ”1864” er solgt i et antal på ca. 1.300. Vi har således ca. 700 spil på restlager. Hjemmesiden
har været velbesøgt under TV-serien om 1864 med helt op til 3.000 gæster på en enkelt dag og en
fordobling af besøgstallet i november til ca. 22.500.
Pædagogisk konsulent Gunvor Vestergaard orienterede om udviklingen af et nyt digitalt
undervisningsmateriale i samarbejde med gymnasielærer Niels Schou og Tripple Design.
Lotte Dahlmann orienterede om sine planer med næste nummer af Grænsen, som udkommer
umiddelbart før jul.
Skolekonsulent Claus Jørn Jensen orienterede om de mange kontakter til skoler (har haft ca. 5.500
skoleelever i tale). Vedrørende feriebørnsarbejdet forventedes antallet af udvekslingselever at være
ca. 130. Han søger nye ideer til feriebørnsarbejdet og fortalte i den forbindelse om initiativet med

Side 3/3
kontakt til danske småøer.

5. Godkendelse af budget og handlingsplan for 2015
Gert Mailand gennemgik den udsendte budgetopfølgning pr. 30/9 2014 og budgettet for 2015, som
udviste et underskud på 599.000 kr. Budgettet blev godkendt efter et par opklarende spørgsmål.
Herefter orienterede økonomichefen på baggrund af ny fondslovgivning om planerne om at
sammenlægge flere af fondene. Der var opbakning til at fortsætte dette arbejde. Bestyrelsen for
Sydslesvigsk Kultursamfund har meddelt, at man er indforstået med at Kultursamfundets resultataftale
fra 2016 bliver en del af Grænseforeningens resultataftale. Fonden til Dybbøl Mølles Vedligeholdelse
er oprettet og vi afventer nu Civilstyrelsens godkendelse.
Godkendelse af Handlingsplan 2015 blev udsat til bestyrelsesmødet den 21. marts.
6. Grænseforeningens strategi for 2015-2020
Det udsendte strategipapir blev efter en kort debat godkendt. Det offentliggøres i Grænsens
december-nummer.
Axel Johnsens synopsis til bogen om Grænseforeningens historie, som skal udgives i forbindelse med
foreningens 100-års jubilæum i 2020, blev indgående drøftet. Der blev lagt vægt på, at
lokalforeningernes arbejde gennem tiden får en fremtrædende plads og at et af bogens
hovedbudskaber skal være fortællingen om, hvordan Nordslesvig efter Genforeningen blev integreret i
Danmark. Det blev også understreget, at bogen ikke kun skal have et historisk men også et
fremadrettet perspektiv. Der var enighed om at invitere Axel Johnsen til bestyrelsesmødet den 21/3.
7. Projektansøgninger og resultataftale for 2015
Knud-Erik Therkelsen orienterede om at Grænseforeningen har indgået et samarbejde med forfatteren
Kristian Ditlev Jensen og forlaget Gyldendal om udgivelse af bogen ”Sydslesvig – steder og
mennesker”. Den udarbejdede projektansøgning til Sydslesvigudvalget blev uddelt. Endvidere
arbejder vi sammen med Det sydslesvigske Samråd og SSF om en ansøgning, som SSF indsender.
Ansøgningerne blev vurderet på Sydslesvigudvalgets møde den 10. december.
8. Sendemandsmøde 2015
Mette Bock undersøger om udenrigsminister Martin Lidegaard vil holde et oplæg på
Sendemandsmødet den 9. maj 2015
9. Bestyrelsens udvalg – kommissorier og valg
Henning Bonde fremlagde bestyrelsesudvalgets overvejelser. Udvalget mødes den 8. januar 2015 for
at udarbejde en prioritering af udvalgets aktiviteter. Der vil i særlig grad blive lagt vægt på at opdatere
afsnittene om lokalforeningerne på hjemmesiden.
Sigrid Andersen indstillede, at Ungdomsudvalget stilles i bero. Gunvor Vestergaard og Maya Bram
Sommer har kontakterne til de unge i ambassadørkorpsene og GOU netværket og det fungerer godt.
Mette Bock blev valgt som Grænseforeningens repræsentant i Grænsefondens bestyrelse og afløser
hermed Finn Slumstrup på denne post.
10. Eventuelt
Der indkaldes til lokalforeningsmøde i Jystrup den 7. februar og i Middelfart den 14.

Referat den 11. januar 2015
Knud-Erik Therkelsen

