Referat af bestyrelsesmøde
fredag den 8. maj 2015 på Hotel Haraldskær
Der var afbud Karsten Nørgaard Simonsen. Wienke Reimer deltog på vegne af de unge i mødet.
Endvidere deltog Wolfgang Dibbern, der indstilles til dirigent for Sendemandsmødet.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev ændret, således at mødet afsluttes med temadrøftelsen. Herefter godkendt.
2. Godkendelse af referatet af bestyrelsens møde den 21. marts 2015
Referatet blev godkendt.
3. Orientering ved formand Mette Bock
Mette Bock orienterede om sine mange foredrag ude i lokalforeninger m.m. Omfanget er to-tre møder
om ugen, hvilket der er en forventning om reduceres i fremtiden.
Jens Andresen orienterede om den konsulentrapport, som Jens Friis afleverer til bestyrelsen for
Bennetgaard i den nærmeste fremtid. Kernen i rapporten bliver formentlig, at sydslesvigerne selv
meget hurtigt må afgøre, om der fortsat er behov for en institution som Bennetgaard.
Jens Andresen orienterede ligeledes om udviklingen i den aktuelle sag om Gennerhus’ fremtid.
4. Orientering ved generalsekretær Knud-Erik Therkelsen
Knud-Erik Therkelsen orienterede om personalesituationen efter at vores kommunikationschef er
blevet headhuntet til en stilling i Ældresagen efter kun ca. 6 måneders ansættelse. Det er besluttet at
udsætte ansættelsen af en ny til efter sommerferien. I melletiden redigeres Grænsens juni- og
augustnumre af vikarer. Heldigvis har vi journalistpraktikant David Nygaard Madsen i praktik frem til
medio august (og formentlig længere), således at der bliver en smidig overgang til den nye
kommunikationschef.
Den forestående renovering af foreningens lejemål på Peder Skrams Gade blev kort gennemgået.
Den indebærer at der etableres et ny toilet med brusebad, udvidet køkken og mulighed for at lægge
flere lokaler sammen til et mødelokale med plads til op til 30 personer på stolerækker. Konkret
skitseprojekt udarbejdes nu. Renoveringen forventes gennemført i løbet af sommeren.
Grænseforeningen har pr. 1. maj indledt et samarbejde med it-virksomheden genau.dk, der har et
langt større kendskab til det redigeringsprogram, vi anvender. Hermed håber vi også at have løst de
problemer der har været med kalender m.v. på hjemmesiden.
Programmet for Folkemødet på Bornholm blev uddelt. De forskellige problemstillinger blev kort omtalt.
Kampagnen for at få flere af Grænseforeningens tillidsfolk til at følge med i Flensborg Avis har ført til
en stigning på ca. 120 abonnenter til i alt 170. Heraf har ca. 100 valgt at få den trykte avis tilsendt.
Grænseforeningens medlemskartotek konverteres til et nyt program 1. juni. Efter et par måneders
indkøring vil lokalforeningerne via personligt login få adgang til egne sider.
Til højskolekurset jUNG zuSAMMEN på Højskolen Østersøen og Nordsee Akademie Leck har 55
unge tilmeldt sig, hvoraf tre er sponsoreret af Grænseforeningens lokalforeninger. Program m.v. kan
ses på hjemmeside www.jungzusammen.dk
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Merlin Christophersen orienterede om samarbejdet med Grundtvigsk Forum/Vartov om at finde nøglen
til hvordan vi får etableret et ungenetværk.
5. Godkendelse og underskrift af revisionsprotokollat for regnskabsåret 2014
Protokollen blev godkendt og underskrevet. Bestyrelsen tog endvidere stilling til protokollens indhold.

6. Temadrøftelse: Grænseforeningen efter 2020
Peder Damgaard fremlagde i et længere indlæg sine erfaringer med det danske mindretal efter at
have boet i Sønderjylland gennem 30 år.
Indlægget affødte en spændende debat om bl.a.
Hvordan vi skal forholde os til det faldende medlemstal: Overskygges tabet af medlemmer af de
mange, som melder sig ind? Ender vi med at være en sønderjysk forening? Hvornår holder man op
med at være en folkelig forening?
Hvor længe skal vi blive ved med at støtte det danske mindretal? Så længe mindretallet vil sig selv.
Behovet for en dybere forståelse af, hvem vi selv er for bedre at kunne navigere i fremtiden.
Behovet for en dybere forståelse i Sydslesvig af hvem mindretallet er i en verden under forandring.
Det blev besluttet at nedsætte et mindre udvalg, som skal arbejde videre med emnet
”Grænseforeningen efter 2020”
Per Paludan Hansen foreslog en senere temadrøftelse om de forskellige mindretal omkring Rusland.
Lars Bjerre foreslog, at bestyrelsen i forbindelse med bestyrelsesmødet i Flensborg besøger FUEV’s
kontor.
7. Endelig godkendelse af bestyrelsens mundtlige beretning til Sendemandsmødet
Efter en kort debat om en række mindre uenigheder var der fuld opbakning til at give Mette Bock
mandat til at foretage de sidste ændringer i den mundtlige beretning.
8. Gennemgang af Sendemandsmødets forløb
Der er 159 tilmeldte til Sendemandsmødet, heraf 83 sendemænd, som repræsenterede 43 ud af 68
lokalforeninger. Desuden 18 gæster fra Sydslesvig. Sendemandsmødets forløb blev gennemgået.
9. Eventuelt
Der var ingen drøftelser under dette punkt.
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Referat af bestyrelsesmøde
lørdag den 9. maj 2015 på Vingsted Centret
Afbud fra Karsten Nørgaard Simonsen.
1. Godkendelse af dagsorden. Indlæg ved formand Mette Bock
Mette Bock erindrede om, at det er foreslået på dette møde at diskutere bestyrelsens
forretningsorden. Dette udsættes til mødet i august.
2. Valg af 1. og 2. næstformand.
Jens Andresen blev genvalgt som 1. næstformand og Jørgen Bruun Christensen som 2. næstformand.
3. Øvrige valg
a. To repræsentanter i Røhsmindefonden. Edmund Mogensen og Ebbe Fink blev genvalgt for to år.
b. Grænseforeningens repræsentant i Inger Johanne Christensens Fond. Gert Mailand blev genvalgt
for en to-årig periode. I fondsbestyrelsen sidder endvidere Mette Bock og Frank Baasch. Fondens
midler er øremærkede Plaetner Stiftelsen under Dansk Sundhedstjeneste. Uddelingen klares pr.
korrespondance.
c. Grænseforeningens repræsentant i De Piper Backhauske legater. Gert Mailand blev genvalgt for en
fem-årig periode. I fondsbestyrelsen sidder endvidere Mette Bock, Jon Hardon Hansen, Jens A.
Christiansen, Viggo Jacobsen og Lorents Korsgaard. Fondens midler skal anvendes til kulturelle,
kirkelige, skole- og ungdomsformål i Sydslesvig.
d. Valg af Grænseforeningens repræsentant i Bestyrelsen for Dansk Centralbibliotek. Christian
Staugaard blev genvalgt for de næste tre år.
e. Valg af Grænseforeningens repræsentant i Studieafdelingens tilsynsråd. Christian Staugaard blev
genvalgt for de næste tre år.
Det udvalg, som blev foreslået nedsat på gårsdagens bestyrelsesmøde og som skal arbejde med
emnet ”Grænseforeningen efter 2020”, blev nedsat med Peder Damgaard, Per Paludan Hansen, Per
Grau Møller og Kirsten Rykind-Eriksen som medlemmer. Knud-Erik Therkelsen er sekretær for
udvalget.
Der blev fremsat et ønske om en oversigt over bestyrelsens udvalg, deres kommissorier og
sammensætning. Der er udsendt et notat herom den 16. august 2014. Notatet er vedhæftet dette
referat. Der blev endvidere fremsat et ønske om en oversigt over alle fonde og legater, som
Grænseforeningen administrerer samt diverse detaljer om de enkelte fonde og legater. Oversigten
udsendes med alm. post.
5. Formandskabets og bestyrelsens mødeplan
Mødeplanen for 2015-16 blev vedtaget. Vedhæftet.
6. Eventuelt
Der blev fra flere sider fremsat ønske om en justering af foreningens vedtægter. Ove Nissen lovede at
udarbejde et oplæg herom til næste bestyrelsesmøde.
Referater den 12. maj 2015
Knud-Erik Therkelsen

