Referat af bestyrelsesmøde
den 9. april 2016 på sekretariatet
Der var afbud Karen Margrethe Møller.
Inge Adriansens bog ”1864-krigen og dens følger på kort og på lang sigt” blev uddel sammen
med Lars Henriksen og Elly Andersens hæfte om Christianslyst. Mødet afsluttedes med
fælles besøg på Historiske Dage i Øksnehallen.
1. Lukket møde
Intet.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt, dog således at punkt 12 blev rykket frem til pkt. 4.
3. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 5. december 2015
Referatet blev godkendt.
4. Orientering fra Axel Johnsen om bogen om Grænseforeningens historie
Axel Johnsen koncentrerer sig i første omgang om den for Grænseforeningen svære periode
1945-(1955)-1989, som ikke er særlig grundigt beskrevet, og hvor modsætningen til det
tyske falder og skoleopbygningen er afsluttet. Spændet mellem København og
lokalforeningerne, bevægelsen fra det nationale til det internationale (frem mod 1972) og
foreningens forhold til staten. Det sydslesvigske ”barn” er i 1970 blevet stort og begynder at
svare igen. Axel Johnsen sluttede med at betone, at det lokale stof, han har modtaget, er
gemt, men ikke glemt.
5. Orientering ved formand Mette Bock
Formanden orienterede om det kommende fællesmøde på Folkehjem med de sydjyske
borgmestre, regionsformanden og de nationale foreninger den 11. april. Forhåbningen er, at
man vil finde ind i et samarbejde om 2020-markeringen. Vores opgave er alene at facilitere
processen. En kort debat fulgte, hvor det betonet, at 2020-jubilæet bliver landsdækkende
(f.eks. med udgangspunkt i genforeningsstenene).
Jens Andresen orienterede fra et møde med ledelsen af Dansk Centralbibliotek og
Grænseforeningen e.V. Biblioteket forventes at få nye vedtægter, som bl.a. betyder, at
Grænseforeningens repræsentation i bibliotekets tilsynsråd reduceres til en. Endvidere har
bibliotekets ledelse forskellige overvejelser om biblioteksbygningens fremtid. Der henvises til
Hans Bladts orientering til bestyrelsen.
6. Orientering ved generalsekretær Knud-Erik Therkelsen
Generalsekretæren henviste til det udsendte referat af sidste møde formandskabet.
Der er udarbejdet ny info-brochure, som udsendes til alle medlemmer med næste nummer af
Grænsen.
Der er 23 tilmeldinger til jUNG zuSAMMEN. Flere lokalforeninger sponsorerer deltagelse,
men det er svært at rekruttere unge til kurset. Kultumødeambassadørerne er oppe på fulde
omdrejninger med 25 arrangementer siden nytår. Samtidig er der stor interesse for
deltagelse i Grænseforeningens aktiviteter på dette års Roskilde Festival. Der blev afholdt
Kulturmødecafé på sekretariatet den 7. april med 27 deltagere. Filmen ”Far from home” blev
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vist og der var dialog med filmens instruktør Nitesch Anjaan.
I weekenden 2-3. april mødtes 14 unge på Højskolen Østersøen om det forberedende
arbejde til oprettelse af Grænseforeningens Ungdom, som oprettes som en forening under
Grænseforeningen. De unge forventes at holde stiftende generalforsamling under
Sendemandsmødet. De unge stiler efter 500 medlemmer. I første omgang er
kontingentbetalingen den tid, de unge bruger i Grænseforeningens forskellige aktiviteter.
Senere sigtes efter en kontingentbetaling på 75 kr./år. Fra Grænseforeningen er de unge
stillet i udsigt at få en særstilling i foreningens vedtægter.
Grænseforeningen deltager igen i Folkemødet på Bornholm. Der samarbejdes med
Sydslesvigudvalget og via SSF med mindretallets organisationer samt Grundtvigsk Forum,
Efterskoleforeningen og Dansk Friskoleforening. Foreløbigt program blev uddelt på mødet.
Torben Rechendorff er repræsentant for Grænseforeningen i Danske Sømands- og Udlandskirker (DSUK) og har tilkendegivet, at han gerne fortsætter men også er parat til at vige, hvis
der skulle være andre interesserede. Det blev besluttet at bede Rechendorff fortsætte.
Per Paludan Hansen refererede fra et møde med formand for FUEN Hans Heinrich Hansen
den 4. april. Per Paludan er formand for den europæiske folkeoplysnings organisation EAEA
og mødet havde til formål at drøfte eventuelle berøringspunkter mellem de to europæiske
organisationer. Der arbejdes på, at de to organisationers ledelse mødes i Bruxelles ligesom
mulighederne for i samarbejde med Grænseforeningen m.fl. at afholde en konference i
grænselandet i 2017 med fokus på de europæiske mindretals brobyggende arbejde i Europa.
7. Godkendelse og underskrift af revideret årsregnskab 2015 og revisionsprotokollat
Gert Mailand gennemgik det reviderede årsregnskab for 2015, der udviser indtægter på i alt
13.030 tkr. og udgifter på 15.377 tkr. og et overskud på 127 tkr. efter finansielle poster.
Som noget nyt er den økonomiske rapportering af resultataftale 2015, som er integreret i
regnskabet, suppleret med en målopfyldelsesrapport for resultataftalen som et separat bilag.
Regnskab og rapport blev drøftet, godkendt og underskrevet og indstillet til
Sendemandsmødets godkendelse.
Revisionsprotokollat s. 112-120 blev gennemgået. Protokollatet rummer ingen kritiske
bemærkninger og blev godkendt og underskrevet. Bestyrelsen forholdt sig efterfølgende
skriftligt til revisionsprotokollatet og bemærkede i den forbindelse, at revisor ikke har anført
kritiske bemærkninger eller fremadrettede anbefalinger og tog protokollatet til efterretning.
8. Godkendelse af revideret budget og handlingsplan for 2016
Det omdelte korrigerede budget for 2016 blev godkendt. Grænseforeningens handlingsplan
for 2016 behandles på bestyrelsesmødet umiddelbart før Sendemandsmødet, som under
mødets pkt. 4 skal orienteres om budget og handlingsplan.
9. Grænseforeningens position i forhold til den aktuelle grænsedebat
Herunder en drøftelse af balancen mellem Mette Bocks partipolitiske synspunkter og hendes
formandskab for Grænseforeningen.
I et kort oplæg gjorde Mette Bock opmærksom på, at den aktuelle og muligvis kommende
flygtninge-situation og diskussionen om grænsekontrol m.v. kan rumme en konflikt mellem
formandens partipolitiske synspunkter og hendes synspunkter som formand for

Side 3/4

Grænseforeningen. Hun opfordrede bestyrelsens medlemmer til at lytte til baglandet og
reagere, når og hvis nødvendigt.
I debatten blev det bl.a. fremhævet, at medlemmer af Grænseforeningen har meget
forskellige politiske synspunkter og at Mette Bock inden hun blev formand understregede, at
hun var MF og bundet til et politisk parti. Bestyrelsen anerkendte dette. Endvidere blev det
fremhævet, at situationen afkræver en diskussion om holdninger mere end om personer.
Hvis Grænseforeningen skal udtale sig kan andre end formanden gøre det.
På Per Grau Møllers opfordring konkluderede bestyrelsen, at der var fuldt opbakning til
formandskabets fem synspunkter om Grænseforeningens position i referatet af mødet den
18. januar 2016:
1. Åben grænse så længe som muligt med fuld hensyntagen til pendlere og trafik
2. Der skal findes en fælles europæisk løsning på flygtningeproblemet
3. Forståelse for at flygtningestrømmen bringer Danmark i en ekstraordinær og
vanskelig situation
4. De der kommer til Danmark, skal behandles ordentligt.
5. Flygtninge skal integreres i dansk sprog og kultur. Men vi danskere skal også
integreres i en globaliseret verden.
10. Christianslysts fremtid
SdU har i brev af 31. marts 2016 meddelt, at Christianslyst lukkes med udgangen af
november 2016. Meddelelsen kom som en overraskelse for Grænseforeningen, som ikke har
været orienteret eller involveret i beslutningen. Jens Andresen og KET havde den 5. april et
møde med SdU’s ledelse om sagen. Her viste det sig, at SdU ikke havde truffet beslutning
om bygningernes fremtid, og at der måske kunne findes en løsning på et samrådsmøde den
20. april. Dog lå det fast, at SdU med sin aktuelle økonomi ikke kan føre stedet videre.
I argumentationen for lukningen indgik, at Christianslyst gennem 10 år har givet underskud
samt ifølge en nylig udarbejdet arkitektrapport har et akut renoveringsbehov på 3.5 mio. €.
Flere bestyrelsesmedlemmer udtrykte dyb forundring over lukningsplanerne og den nævnte
arkitektrapport og mente, at der måtte kunne findes en løsning.
Bestyrelsen besluttede på baggrund af et oplæg fra generalsekretæren og et notat, han har
under udarbejdelse som belyser lejrskolekapaciteten i Sydslesvig, at bevilge et driftstilskud til
Christianslyst på 20.000 €/år i de kommende tre år under forudsætning af, at mindretallet
tager et fælles medansvar for stedets fremtid. Samtidig bevilgede bestyrelsen 25.000 kr. til
udarbejdelse af en supplerende arkitektrapport ved arkitekt Jørgen Toft Jessen.
Jens Andresen og Knud-Erik Therkelsen deltager i Samrådets møde den 20. april.
11. Sendemandsmødets program og dagsorden
Sendemandsmødets program og dagsorden blev gennemgået. Pr. 8. april var der 129
tilmeldte. 25 unge forventes at deltage. Peder Damgaard har indvilliget i at stille op som
dirigent. Mette Bock uddelte stikord til bestyrelsens skriftlige beretning, som hun vil begynde
arbejdet med snarest.
Forslag til handlingsplan udsendes med dette referat. Hvis bestyrelsen har ændringsforslag,
vil disse blive indarbejdet, og en ny handlingsplan vil blive uddelt på Sendemandsmødet.
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Mette Bock ønsker sit mandat som formand afprøvet ved skriftlig afstemning.
Jens Andresen er kandidat til bestyrelsen. Han meddelte, at hvis han ikke vælges, vil han
ikke være til rådighed som ressourceperson, hvilket betyder, at en plads som
ressourceperson i bestyrelsen under alle omstændigheder skal besættes. Det blev aftalt at
tage dette spørgsmål op på bestyrelsesmødet umiddelbart efter Sendemandsmødet.
Alle kandidaters navne skal stå på stemmesedlen (uanset at der kun er en kandidat i tre af
regionerne), og at en stemme kun er gyldig, hvis der er sat 6 krydser på stemmesedlen. Det
blev aftalt, at Per Grau Møller i forbindelse med valget får mulighed for fra talerstolen at
opfordre Sendemændene til ved deres stemmeafgivning at tage højde for en rimelig
geografisk fordeling af de syd- og sønderjyske kandidater.
Forløbet af Café-drøftelserne blev gennemgået. Det blev aftalt at sende en ekstra
påmindelse om tilmelding til alle lokalforeningsformænd.
12. Forslag til nyt kommissorium for Medieudvalget
Udvalgets forslag blev vedtaget.
13. Grænseforeningens repræsentant i Dansk Sprognævns Repræsentantskab
Anna-Lise Bjerager blev udpeget som Grænseforeningens repræsentant i Dansk
Sprognævns repræsentantskab.
14. Gennerhus
Landsretten stadfæstede den 1. april byrettens kendelse om, at Røjgaard ikke har adkomst
til at blande sig i salget af Gennerhus. Bestyrelsen besluttede at undlade at gøre Røjgaard
erstatningsansvarlig. I forlængelse heraf besluttede bestyrelsen endeligt og snarest muligt at
afhænde Gennerhus.
15. Eventuelt
Ditte Wiberg orienterede om sit arbejde med et digitalt kort på hjemmesiden over Sønderjylland og Sydslesvig med ca. 600 punkter markeret og linket til Grænseforeningens leksikon.
Der var et ønske om, at Grænsen tages op som tema på et kommende bestyrelsesmøde.
Sven Beiter ønskede fornyelse af det fortrykte program, som stilles til rådighed for
lokalforeningerne.
Per Grau Møller rejste spørgsmål til udsendelse af Dybbølmærker (som hans forening ikke
havde modtaget), til afregning til lokalforeningerne samt til Vennedatabasen, som ikke giver
mulighed for at lave samlede udtræk af betalinger, samt hvornår betalinger registreres.
Peder Damgaard ønskede at punkt 1 fremover flyttes til efter eventuelt.
Kalender: Næste bestyrelsesmøde den 19-20. august på Christianslyst og den 26. november
i København. Sendemandsmøde 2017: Lørdag den 6. maj. 2018: Weekenden 25.-27. maj.
2019: Lørdag den 4. maj.

Referat den 17. april 2016
Knud-Erik Therkelsen

