Referat af bestyrelsesmøde
den 5. december 2015 på sekretariatet
Der var afbud Lars Bjerre og Per Grau.
Formanden indledte med at byde velkommen til det nyrenoverede sekretariat og gjorde
opmærksom på, at mødet var at opfatte som en indvielse. Efter mødet vil der blive serveret
friske vadehavsøsters og sekt, og efterfølgende julefrokost.
”Æ Rummelpot 2015” blev uddelt til alle. Inge Adriansens bog ”1864-krigen og dens følger på
kort og på lang sigt” uddeles på næste bestyrelsesmøde.
1. Lukket møde
Intet.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt, dog således at punkt 6 blev behandlet til sidst.
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 28. august 2015
Referatet blev godkendt med en mindre ændring under pkt. 4, således at bestyrelsens
godkendelse via mail af den forventede udgift til renovering af sekretariatet nævnes.
3. Orientering ved formand Mette Bock
Mette Bock orienterede fra sine oplevelser i Washington og New York, hvor hun havde mødt
de danske ambassadører Lars Gert Lose (i Washington) og Anne Dorthe Riggelsen (New
York), der begge har relationer til Tønder og begge ser grænselandets erfaringer som
væsentlige i forhold til globalisering, kulturmøde osv.
Der produceres en ny række tv-programmer om grænselandet i samarbejde med DK4 hvor
Mette Bock interviewer nøglepersoner i grænselandet.
Grænseforeningen er involveret i tre ansøgninger til Sydslesvigudvalget om projektmidler:
1) Ansøgning i samarbejde med Skoleforeningen om intensiveret arbejde med feriebørn.
2) Ansøgning i samarbejde med øvrige foreninger i Sydslesvig med titlen ”Oplev Sydslesvig”.
3. Ansøgning i samarbejde med UC-Syd om undervisningsmateriale om tosprogede børn.
Vi forventer svar på ansøgningerne i slutningen af januar 2016.
Mette Bock orienterede om de igangværende politiske forhandlinger vedrørende skat på
fonde.
4. Orientering ved generalsekretær Knud-Erik Therkelsen
Der var udsendt en skriftlig orientering. Knud-Erik Therkelsen orienterede om detaljer
vedrørende renoveringen. Der er endnu småfejl, som skulle rettes, men der er i
medarbejderstaben stor tilfredshed med ombygningen.
Der er indkaldt til møde i de nationale foreningers netværk den 16. januar på Folkehjem i
Aabenraa. Det blev foreslået at indbyde Stefan Kleinschmidt til mødet.
Fonden til Dybbøl Mølles vedligeholdelse forventes godkendt og etableret inden årets
udgang.
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De økonomiske problemer på Bennetgaard tages op i Sydslesvigudvalget, dog uden konkret
ansøgning. Kim Andersen har besøgt hjemmet, og der er positive forventninger.
Merlin Christophersen orienterede om gensynsmødet den 28-29. november blandt
deltagerne i jUNG zuSAMMEN på Nordsee Akademie Leck. Næste års ungdomsparlament
afholdes på Schackenborg Slot, hvor Schackenborg Fonden forventes at støtte
arrangementet.
Anna-Lise Bjerager orienterede om det nye lay-out på hjemmesiden og den løbende
udviklingsproces af hjemmesiden. Hovedprincippet er, at nyheder og artikler fra Grænsen
samles på hovedsiden, så Grænseforeningens web-profil bliver mere ensartet.
Målsætningen er at gøre hjemmesiden mere informativ i forhold til brugere uden kendskab til
grænselandet. Lokalforeningerne orienteres i et nyhedsbrev. Næste nummer af Grænsen
bliver et temanummer med fokus på de mange flygtninge, som kommer til Danmark.
Gunvor Vestergaard orienterede om det nye undervisningssite ”ietGrænseland”, som nu er
offentliggjort.
Henning Bonde fremsatte igen ønsket om, at der udarbejdes et elektronisk grænselandskort,
hvorfra der på alle relevante steder linkes til artikler i hjemmesidens leksikon. Knud-Erik var
enig i forslaget og undersøger, om der kan findes ressourcer til projektet.
5. Budgetopfølgning pr. 30. september 2015
Gert Mailand gennemgik den udsendte budgetopfølgning og udtrykte forventning om et
positivt driftsresultat for 2015. Endvidere blev budgettet for 2016 gennemgået og godkendt af
bestyrelsen. Budgettet vil blive behandlet igen på bestyrelsesmødet den 9. april, når vi har
fået svar fra Sydslesvigudvalget vedrørende vores projektansøgninger.
6. Temadrøftelse: ”2020 – og hvad så?”
Drøftelsen tog udgangspunkt i et kort oplæg ved Knud-Erik Therkelsen om udvalgets
overvejelser efter de to første møder. Se referater heraf. Det er vigtigt, at der arbejdes åbent
og foreløbigt uden konklusioner. Fokus skal være på at stille de ”ubehagelige” spørgsmål og
drøfte dem åbent. Vi skal i processen ”tegne konturer af en fremtidig vej og asfaltere de
første to meter”. I den indledende proces er det også vigtigt at spørge, hvilken vej de unge,
medarbejderne, bestyrelsen og Sendemandsmødet samt mindretallet ser foran sig. Udvalget
ønsker derfor at afholde en workshop med den samlede bestyrelse lørdag den 12. marts på
sekretariatet.
Per Paludan Hansen havde derefter et oplæg, hvor han henviste til bl.a. COOP, Kræftens
Bekæmpelse, Forbrugerrådet, Mellemfolkeligt Samvirke og LOF, som også arbejder med
omstilling. Han spurgte bl.a.: Hvordan fornyr vi bestyrelsesarbejdet? Hvordan får vi fat i de
unge under 55? Hvordan tiltrækker vi frivillige, som ikke ligner os selv? Hvordan undgår vi at
grave en kløft mellem lokalforeninger og landsforening? Hvorfor være medlem – og hvorfor
have medlemmer? Kan man overhovedet forandre gamle foreninger? Hvad skal der til for at
være den forening, der lever i nuet? Han understregede vigtigheden af at udvikle en positiv
fortælling, værdier, mangfoldighed, kernefortælling, tydelig ledelse, klare forventninger og
klare mål.
Herefter blev der arbejdet i mindre grupper, hvor hver enkelt skulle formulere sin elevatortale
og foreslå en aktivitet, som udlever kernefortællingen.
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Ved den afsluttende drøftelse blev det foreslået at Per Paludan kommer med et lignende
oplæg på Sendemandsmødet, som drøftes i café-samtaler. Resultatet heraf skrives sammen
og formidles til videre diskussion i lokalforeningerne. Det blev endvidere foreslået at få en
drøftelse af hvor foreningen er i forhold til den strategi, som er udarbejdet.
7. Gennerhus
Retten i Sønderborg har afsagt dom og givet Kammeradvokaten medhold i, at klager ikke har
adkomst til at rejse sagen, og at klager skal betale sagsomkostningerne. Klager har anket
dommen til landsretten. Endelig afklaring kan først forventes i løbet af 6-12 måneder.
Klager har som forligsforslag fremsendt en ændret fundats. Dette blev afvist af bestyrelsen.
Samtidig har køber af sommerhuset tilkendegivet, at man ønsker at forlænge købstilbuddet
til 15. juni 2016 i håb om en afklaring inden da.
8. Eventuelt
Intet.
.
Referat den 22. december 2015
Knud-Erik Therkelsen

