Referat af bestyrelsesmøde
lørdag den 21. marts 2015 i Middelfart
Der var afbud Jørgen Bruun Christensen.

1. Godkendelse af dagsorden
Den reviderede dagsorden, som blev udsendt den 19. marts, blev godkendt
2. Godkendelse af referatet af bestyrelsens møde den 29. november 2014
Referatet blev godkendt.
3. Orientering ved formand Mette Bock
Formanden orienterede om konferencen den 25. februar, som Grænseforeningen afholdt på
Christiansborg for ca. 200 unge fra Sydslesvig. Emnet var bl.a. ”karaktersagen”, som blev belyst af
både Anke Spoorendonk og undervisningsminister Christine Antorini og i indlæg ved unge
sydslesvigere. Ud over de to ministre og Mette Bock deltog den tyske ambassadør i Danmark og
Martin Henriksen fra Sydslesvigudvalget.
Mette Bock orienterede om samarbejdet med DK4 om at producere fire udsendelser i Grænselandet
med Mette Bock ved mikrofonen. Optagelserne sker fredag den 27/3 og mandag den 30/3. Der linkes
til de allerede udsendte udsendelser med Matlok fra hjemmesiden, og senere til udsendelserne med
Mette Bock.
Mette Bock kommer meget rundt i landet og har i den seneste uge holdt foredrag/oplæg i Skive,
Aarhus, Vestsjælland og Flensborg. Hun møder stor opbakning og engagement i Grænseforeningens
sag.
Formanden afsluttede med nogle bemærkninger om nødvendigheden af at styrke KMA-projektets
synlighed internt i foreningen, så lokalforeningerne får en bedre fornemmelse af, hvad et arrangement
med kulturmødeambassadørerne indeholder og hvordan man kan skabe lokal interesse. Man kunne
også forestille sig at lokalforeningerne blev præsenteret for en ”koreografi” for et
lokalforeningsarrangement.
Jens Andresen orienterede om udviklingen i salget af Gennerhus. Vi afventer en replik fra sagsøger,
som har fået frist til den 24. marts. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning og fastholder den lagte
strategi.
Per Paludan Hansen fremførte, at det må være en opgave for Grænseforeningen at bringe den gode
fortælling fra det dansk-tyske grænseland ud – f.eks. til Belarus og Ukraine.
Peder Damgaard spurgte til Grænseforeningens holdning til dobbeltskiltning i grænselandet. Mette
Bock svarede, at det ville være godt, hvis de to mindretal kunne enes om en fælles strategi i forhold til
spørgsmålet, men at hun i øvrigt ikke havde noget imod at området i højere grad præsenterer sig som
dobbeltsproget. Det er imidlertid en kommunal opgave, og kommunerne ser formentlig også
problemstillingen ud fra den vinkel, at tosprogede vejskilte kan synliggøre grænselandets særkende
overfor turister.

4. Orientering ved generalsekretær Knud-Erik Therkelsen
Generalsekretæren præsenterede Merlin Christophersen for bestyrelsen. Merlin arbejder med projekt
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jUNG zuSAMMEN og som informationsmedarbejder. Endvidere har vi ansat David Madsen som
journalistpraktikant frem til medio august 2015.
Resultataftale for 2015 er underskrevet og aktiv. I år har vi også fået bevilget et projekt, hvor vi
samarbejder med Gyldendals forlag og forfatteren Christian Ditlev Jensen om udgivelse af bog
”Sydslesvig – mennesker og steder”. Bogen forventes at udkomme i efteråret.
Gunvor Vestergaard orienterede om undervisningsmaterialet ”ietgrænseland”, som nu kan
præsenteres på et lærerkursus, men som først vil være fuldt udviklet i eftersommeren.
Det forventes at 135 unge fra Grænseforeningen deltager i årets Roskilde Festival
Foreningens arkitekt Frederik Bauer fremlagde første skitseprojekt til renovering af sekretariatet på et
møde med ledelsen den 19. marts. Skitsen gennemarbejdes nu og fremlægges for medarbejderne
den 25. marts. Det er tanken at gennemføre renoveringen, som bl.a. omfatter etablering af endnu et
toilet og nye køkkenfaciliteter, i løbet af sommeren 2015. Økonomien for det endelige projekt skal
godkendes af bestyrelsen inden det iværksættes.
Grænseforeningen i samarbejde med SSF deltager i Folkemødet 2015 på Bornholm i et fælles telt
med Grundtvigsk Forum, hvilket betyder, at vi kun får ca. 50 % af den tid vi havde til rådighed sidste
år. De sydslesvigske organisationer har vist stor interesse for at være med i år. Således medvirker ud
over SSF Dansk Skoleforening, Flensborg Avis, Dansk kirke i Sydslesvig og Dansk Centralbibliotek.
Der er 36 tilmeldte til jUNG zuSAMMEN, som i år får fokus på emnet ”innovation”. Der er en del
udfordringer i samarbejdet med højskolerne, som der arbejdes med. Flere lokalforeninger har taget
imod opfordringen til at sponsorere unges deltagelse i kurset.
Henning Bonde gjorde opmærksom på problemer med at få præcise medlemslister. Knud-Erik
Therkelsen forklarede, at man er midt i overgangen til en ny medlemsdatabase og har afsat ekstra
ressourcer til denne omstilling. Han kunne ikke garantere at problemerne ville være løst pr. 1. maj,
men der arbejdes intenst med at få overgangen afsluttet.
Der har været problemer med lokalforeningernes kalenderfunktion på hjemmesiden. Sekretariatet
afsøger i øjeblikket mulighederne for en ny leverandør.
5. Nyt fra udvalgene
Henning Bonde orienterede om Bestyrelsesudvalgets arbejde. Her har man prioriteret modernisering
af hjemmesiden samt mediehåndtering. Der arbejdes også med at nytænke hvordan vi udvikler
venskabsforbindelser hen over grænsen og der er inviteret til et seminar på Christianslyst herom den
26.-27. juni.
Svend Beiter orienterede fra det første møde i Medieudvalget efter Lotte Dahlmanns ansættelse.
Anette Jensen (tidligere Nordisk Informationskontor) er blevet erstattet af Anne Sophie Bonefeld, som
er kommunikationschef ved Læger uden Grænser.
Forskellige ideer til fremtidige artikler i Grænsen blev drøftet.
Karen Margrethe Møller orienterede om arbejdet med feriebørn. Der har været 64 nye værtsfamilier,
306 børn fra Sydslesvig er kommet af sted plus 109 på udveksling. 145 børn har været på Vesterled
og 40 i Hjerting.
Kirsten Rykind-Eriksen omtalte et større debatarrangement som Vejle Vesteregn afholder i
samarbejde med Brandbjerg Højskole den 21. april. Claus Jørn Jensen omtalte aktiviteterne på ”Ferie
for Alle” i Herning, hvor Grænseforeningens stand var meget velbesøgt.
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Mette Bock afsluttede dette punkt med at foreslå, at der på næste møde afsættes en time til en
temadrøftelse efter bestyrelsens eget valg. Hun nævnte som forslag ”Den yderste ring”, 2020-jubilæet
og lokalforeningernes detaljerede årsplanlægning. Temaet Grænseforeningen og folkeoplysning blev
også nævnt.
6. Godkendelse af revideret årsregnskab for 2014 og revisionsprotokollat
Gert Mailand gennemgik det reviderede årsregnskab for 2014, der før finansielle poster udviser et
underskud på 1.668.114 kr. (efter hensættelse af 1.0 mio. kr. til renovering). Efter finansielle poster
udviser regnskabet et overskud på 1.364.831 kr., som overføres til egenkapitalen. Bestyrelsen
godkendte og underskrev regnskabet, som indstilles til Sendemandsmødets godkendelse.
Revisionsprotokollatet fremlægges på bestyrelsesmødet den 8. maj 2015.
7. Godkendelse af revideret budget og handlingsplan for 2015
Det reviderede budget og handlingsplan for 2015 blev med et par mindre ændringer godkendt.
Sendemandsmødet orienteres om begge dele.
8. Godkendelse af salg af Falkoner Alle 18, 3.th.
Bestyrelsen godkendte formandskabets indstilling om salg af ejendommen. Se referat af
formandskabets møde den 16. marts 2015. Alle medarbejdere forlod mødet under dette punkt.
9. Bestyrelsens forretningsorden
Mette Bock sagde indledende, at hun gerne ville mere ind i formandsarbejdet, inden forretningsordenen ændres. I det lys efterlyste formanden synspunkter til den nuværende forretningsorden og
hvilke ønsker, bestyrelsen har til en ny.
Ove Nissen præciserede, at en forretningsorden først og fremmest skal beskrive relationerne mellem
bestyrelse, formandskab og sekretariat. I forlængelse heraf efterlyste Per Grau Møller en klar
definition af formandskabets rolle. Henning Bonde foreslog at udvalgene kan indstille til beslutning på
bestyrelsesmøder. Karsten Nørgaard Simonsen ønskede mere skriftligt materiale før møderne så de
omfattende orienteringspunkter reduceres. Peder Damgaard foreslog at forretningsordenen
gennemgås på første bestyrelsesmøde efter Sendemandsmødet.
Mette Bock konkluderede at formandskabets opgave er at forberede bestyrelsesmøder mens
bestyrelsen træffer beslutningerne. Debatten tages op på kommende bestyrelsesmøder.
10. Sendemandsmøde 2015
Forslag til program og dagsorden blev godkendt. Mette Bock efterlyste input til den mundtlige
beretning. Første udkast til mundtlig beretning vil blive udsendt til bestyrelsen senest den 25. april.
På baggrund af problemerne med at finde tilstrækkelig mange kandidater til bestyrelsesvalg, havde
formandskabet indstillet, at vedtægternes § 13 ændres, således at det ikke er et vedtægtskrav, at der
skal være mindst 2 kandidater flere end der kan vælges. Niels Jørgen Heick, der var enig i forslagets
hensigt, havde fremsendt et ændringsforslag, som fastholdt, at der skal være mindst en kandidat flere
end der kan vælges.
Efter en længere debat besluttede bestyrelsen at fremsætte det oprindelige forslag med en
præcisering vedrørende valg/udpegning af suppleant. Det endelige forslag til vedtægtsændring, som
den samlede bestyrelse fremsætter, er vedhæftet her. Hvis forslaget vedtages, træder det i kraft ved
det følgende Sendemandsmøde.
Til bestyrelsesvalget opstiller følgende:
Region Hovedstaden: Ove Nissen, Erling Rørdam og Arne Würtzen
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Region Nordjylland: Jørgen Bruun Christensen, Ane Dragsbæk Poulsen og Niels Jørgen Kjærsgaard
Region Midtjylland: Sven Beiter, Bo Trelborg og Erik Overgaard.
Region Syddanmark: Per Grau Møller, Karen Bjerg Hansen og Eskild Gormsen
Region Sjælland: Lars Bjerre, Erling Nielsen og Svend Ole Andersen
11. Oplæg og debat ved Axel Johnsen om ”Grænseforeningen 1920-2020”
Axel Johnsen skal skrive bogen om Grænseforeningens historie fra 1920 til 2020. Siden aftalen blev
indgået er Axel Johnsen tiltrådt som museumsinspektør med Museet på Sønderborg Slot og er
således kommet endnu tættere på Grænseforeningens historie.
Axel Johnsen har tidligere præsenteret en synopsis over bogens indhold. Den forventes at få et
omfang på ca. 300 sider. Den vil blive rigt illustreret.
Efter at Axel Johnsen havde præsenteret sine overvejelser havde flere bestyrelsesmedlemmer indlæg
vedrørende vigtigheden af at inddrage lokalforeningerne i relevante nedslag og at bruge lokale arkiver
og erfaringer i det hele taget. Per Grau Møller betonede vigtigheden af at forfatteren selv beslutter
hvilke lokalforeninger, prægnante såvel som mindre prægnante, han ønsket at fremhæve. Mette Bock
foreslog at Axel Johnsen skriver en artikel til Grænsen om ”alt det guld” man sidder på i
lokalforeningerne. Det blev besluttet med jævne mellemrum at invitere Axel Johnsen med til
bestyrelsesmøder.
Ved debattens slutning foreslog Peder Damgaard ud fra udsagnet ”rettidig omhu er også at lukke, når
missionen er ophørt”, at Grænseforeningen i 2018 tager initiativ til en stor debat om, hvorvidt 2020 er
det tidspunkt, hvor foreningen bør lukke og slukke. Den folkelige bevægelse, som lå bag
Grænseforeningen, er væk, og bør det ikke have konsekvenser?
12. Eventuelt
Ove Nissen opfordrede sekretariatet til at undersøge mulighederne for at Grænseforeningen deltager i
arrangementet ”Historiske Dage” i Øksnehallen den 9.-10. april 2016.

Referat den 10. april 2015
Knud-Erik Therkelsen

