Referat af bestyrelsesmøde
den 28. august 2015 på Jaruplund Højskole
Der var afbud Sven Beiter, Kirsten Rykind-Eriksen, Henning Bonde og Per Paludan Hansen.
Florian Wagenknecht deltog på vegne af de unge i mødet.
Formanden indledte med at byde Grænseforeningens nye kommunikationschef Anna-Lise
Bjerager og Florian Wagenknecht velkommen til arbejdet. Formanden udtalte mindeord over
Wolfgang Dibbern, der døde tidligere på måneden.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referatet af bestyrelsens møder den 8. og 9. maj 2015
Referaterne blev godkendt.
3. Orientering ved formand Mette Bock
Mette Bock orienterede om sammensætningen af Sydslesvigudvalget efter Folketingsvalget
den 16. maj. Kim Andersen (V) bliver formand. Endvidere sidder Christian Rabjerg Madsen
(S) og Christian Juhl (Enhedslisten) Dansk Folkeparti repræsenteres af Martin Henriksen og
Søren Espersen. På grund af den skævvridning, der ligger i, at kun fire af Folketingets ni
partier er repræsenteret, undersøger formanden mulighederne for at komme igennem med
en ændring til Sydslesvigloven, således at alle Folketingets partier repræsenteres i udvalget.
Der var opbakning fra bestyrelsen til dette initiativ.
Bestyrelsen for Alving Fonden har besluttet at yde tilskud på 5.000 kr. til sydslesvigske unges
højskoleophold på lange kurser på sønderjyske højskoler. Det blev besluttet at udvide viften
af skoler med Jaruplund Højskoler. Tilskud til ophold her ydes af Grænseforeningen.
Studenterne på de to gymnasier vil fremover få overrakt en højskolesangbog samt
ovennævnte ”gavekort” i forbindelse med deres dimission. Der er indkaldt til et møde med
højskolerne den 31. august for at høre, om der er yderligere samarbejdsmuligheder mellem
skolerne og Grænseforeningen.
De fire tv-udsendelser med Mette Bock, som blev udsendt i sommer, er nu lagt på nettet.
Grænseforeningen linker til udsendelserne fra forsiden. Det blev besluttet at fortsætte
samarbejdet med DK4 om yderligere fire udsendelser.
Jens Andresen orienterede om status på Gennerhus. Der afholdes retsmøde den 14.
september og afsiges dom ca. seks uger senere. Hvis dommen går imod sagsøger, har han
seks uger til at anke. Køberne af sommerhuset har forlænget deres købstilbud til 15.
december 2015. Herefter forventes køber ikke at ville forlænge tilbuddet yderligere.
Sagsomkostningerne beløber sig på nuværende tidspunkt til ca. 100.000 kr.
jUNG zuSAMMEN havde 65 deltagere, som var samlet en uge på Nordsee Akademie Leck
og derefter en uge på Højskolen Østersøen. Resultatet af arbejdet blev fremlagt ved et
ungdomsparlament i Landdagen i Kiel den 29. juli. Der blev fremlagte spændende ideer, bl.a.
forslag om at etablere en såkaldt hyperloop mellem Flensborg, Aabenraa og Sønderborg og
en såkaldt øl-guide, som skal markedsføre de forskellige bryggerier i grænselandet. Der
arbejdes på at gentage jUNG zuSAMMEN i 2016 med afsluttende ungdomsparlament på
Schackenborg.
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4. Orientering ved generalsekretær Knud-Erik Therkelsen
Knud-Erik orienterede om den igangværende renovering af sekretariatet, der forventes at
koste ca. 1.6 mio. kr., hvilket bestyrelsen godkendte i en mailrunde den 1. juli. Alle kontorer i
forhuset er malet. Tilbage står ret radikale ændringer i baghuset med etablering af et
kombineret møderum og spisekøkken, der sammenlagt bliver en lille foredragssal med plads
til ca. 35 personer. Endvidere etableres nyt bad/toilet. Ombygningen forventes afsluttet ca.
20. oktober. Bestyrelsen besigtiger lokalerne i forbindelse med bestyrelsesmødet den 5.
december 2015.
Journalist og forfatter Anna-Lise Bjerager tiltræder som kommunikationschef den 1. oktober.
Anna-Lise præsenterede sig senere på mødet.
Deltagelsen i Folkemødet på Bornholm blev en succes på trods af mange forhindringer.
Samarbejdet med Grundtvigsk Forum om et fælles telt forløb gnidningsfrit. Det undersøges
på et møde den 2. oktober, om der kan etableres et samarbejde mellem Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforening, Grundtvigsk Forum, Sydslesvigsk Forening og Grænseforeningen om et fælles telt med central placering på Folkemødet 2016. Foreningerne er enige om,
at den tiltagende kommercialisering af Folkemødet bør have et modspil.
Sekretariatet har taget initiativ til, at alle medlemmer af Grænseforeningerne i København og
Aarhus via lokalforeningerne har fået en henvendelse om at hjælpe unge sydslesvigske
studerende med værelser på det trængte boligmarked. Henvendelsen har resulteret i at 7
unge sydslesvigere har fået et sted at bo og dermed også mulighed for at søge SU.
Florian Wagenknecht orienterede engageret om det store arbejde, unge i GOU gør på
Roskilde Festival. Der knyttes mange kontakter mellem unge sydslesvigere og andre unge,
og i den fortælling indgår Grænseforeningen stærkt. I Florians orientering indgik også en
nuanceret beretning om de mange udlændinge, som afleverer flasker og dåser i pantboden.
Politiken bringer i et tillæg om Region Syddanmark den 31. august en helsidesannonce om
Grænseforeningen. Vi har fået annoncen til en særpris på 5.000 kr.
Gunvor Vestergaard og Claus Jørn Jensen arbejder på en ”festival-kit” med det mest
nødvendige materiale, når en lokalforening vil synliggøre sig ved et arrangement – stort som
lille. Samtidig blev der uddelt en oversigt over de mange arrangementer, hvor
Grænseforeningen kan være til stede. Der orienteres nærmere på lokalforeningsmøderne i
oktober.
Kurset på Rødding Højskole er fuldtegnet. Knud-Erik er kursusleder sammen med Mads
Rykind. På kurset deltager Lisa Hedegaard Nielsen og Maya Bram Sommer fra
Grænseforeningen.
4. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2015
Gert Mailand gennemgik den udsendte budgetopfølgning og udtrykte forventning om et
positivt driftsresultat for 2015
5. Orientering fra udvalgene
Feriebørn: Karen Margrethe Møller orienterede. Man har succes med overgangen fra tog til
bus. Der er stor tilfredshed med Rejsekontorets arbejde. Det er vurderingen at tilbagegangen
i antal børn kan skyldes at flere børn kommer på privat arrangerede ferieophold, som ikke
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registreres.
Bestyrelsesudvalget: Per Grau Møller orienterede. Der har ikke været møder, men Per
mindede om, at muligheden for lokale hvervekampagner fortsat eksisterer.
Venskabsforbindelser bliver drøftet på et weekendmøde i september mellem foreninger nord
og syd for grænsen. Databasen med foredragsholdere er udbygget, men den kan forbedres.
Udvalget venter fortsat på implementering af kortsiden med links til Sydslesvig.
6. Drøftelse af Grænseforeningens vedtægter og forretningsorden
Ove Nissen uddybede det udsendte forslag til forretningsorden, som blev vedtaget.
Der var enighed om ikke at igangsætte en ændring af vedtægterne i denne omgang. Karsten
Nørgaard Simonsen gjorde (igen) opmærksom på, at valg af næstformand bør ske blandt de
bestyrelsesmedlemmer, som er valgt på Sendemandsmødet og at dette bør med i et
kommende vedtægtsforslag.
Peder Damgaard foreslog, at der på bestyrelsesmødet skal være mulighed for at tale
sammen, uden at sekretariatets medarbejdere er med. Det blev aftalt, at dagsordenen for
bestyrelsesmøderne fremover indeholder et Punkt 1: Lukket møde, som kan tages i
anvendelse, hvis nogen måtte ønske det.
Endelig blev alle udvalg opfordret til at gennemgå deres kommissorier og fastlægge en
tidshorisont for deres arbejde.
7. Præsentation af undervisningsmaterialet ”ietGrænseland”
Gunvor Vestergaard gennemgik det digitale undervisningsmateriale, som er målrettet
ungdomsuddannelserne og forventes klar til præsentation i løbet af efteråret.
8. Samtale med Grænseforeningens nye kommunikationschef Anna-Lise Bjerager
Anna-Lise fik lejlighed til at præsentere sig for bestyrelsen og man drøftede åbent og
uforpligtende forventninger til hinanden.
9. Drøftelse og vedtagelse af kommissorium for Udvalget vedr. Grænseforeningen efter 2020
Der udspandt sig en længere debat om det fremlagte kommissorium. Hovedsynspunkterne
var, at Sendemandsmødet i 2016 skal inddrages i debatten om kontingent og
medlemsbegrebet (café-drøftelser), at vi skal undgå at dramatisere debatten unødigt og
fastholde, at udvalget arbejder med forandringsprocessen mens et andet udvalg må tage sig
af selve 2020-markeringen. En ændring af foreningens formålsparagraf kan komme på tale i
forbindelse med Sendemandsmødet i 2018.
Debatten mundede ud i et redigeret kommissorium for udvalget, udarbejdet af Mette Bock.
Se nedenfor. Tidshorisonten for udvalgets arbejde præciseres og fremlægges på
bestyrelsesmødet den 5. december.
10. Eventuelt
Jens Andresen ønskede at udtræde af Den Sønderjyske Fond, der støtter formål i
Sydslesvig. Sigrid Andersen indtræder i stedet.
Referat den 24. september 2015
Knud-Erik Therkelsen
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Kommissorium –
Grænseforeningen 2020 – og hvad så?
Udvalgets arbejde tager afsæt i den glædelige kendsgerning, at udgrænsning og
diskrimination, der var mindretallets vilkår for 100 år siden, har udviklet sig til fredelig
sameksistens, integration og gensidig respekt mellem flertal og mindretal. Samtidig er
Grænseforeningens medlemstal faldet konstant siden 1955 ligesom danskernes viden om
mindretallets forhold fortsat forringes.
Grænsekonflikter, kultursammenstød, manglende forståelse og manglende gensidig respekt
mellem flertal og mindretal er imidlertid fortsat en kendsgerning både i Danmark og resten af
verden. Grænseforeningen benytter derfor 100-års fejringen til at tage hul på et nyt kapitel.
Udvalget kan tage ethvert emne op til debat, men skal som minimum udarbejde oplæg om
følgende spørgsmål:
-

Skal Grænseforeningens formålsparagraf reformuleres?
Hvordan fastholdes foreningens legitimitet og opbakning i en ny tid? Hvad er
foreningens aktuelle ”nødvendighed”?
Hvordan inddrages og engageres unge i foreningens arbejde?
Hvordan skal en moderne medlemsforening organiseres?
Hvordan sikres kontinuitet mellem foreningens udvikling de sidste 100 år og det, der
skal ske?
Hvordan sikres foreningens økonomiske tilskud?
Hvordan sikres relationen til det danske mindretal?

Bestyrelsen holdes løbende orienteret om udvalgets arbejde og inddrages i drøftelsen af
relevante temaer undervejs.
Sendemandsmødet diskuterer relevante emner i 2016 og 2018.

