Referat af bestyrelsesmøder
den 30. april og 1. maj 2016 på Vingsted Centret
Referat af bestyrelsesmødet den 30. april
Afbud Karen Margrethe Møller.
Formanden indledte med at mindes Sven Beiter, som døde kun en uge efter sidste
bestyrelsesmøde. Efter Sven Beiters død er Bo Trelborg fra Skjern-Tarm-Videbæk trådt ind i
bestyrelsen. Mette Bock bød Bo Trelborg velkommen til arbejdet.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 9. april 2016
Referatet blev godkendt.
3. Orientering ved formand Mette Bock
Mette Bock orienterede om planerne for markering af 2020, herunder fællesmødet den 11.
april 2016 på Folkehjem med nationale foreninger, kommuner og region. Der var god
stemning på mødet og god vilje til både overordnede og mere lokale markeringer. Der er
udarbejdet særskilt referat fra mødet, som er vedhæftet her.
Mette Bock orienterede om sin samtale med Kim Andersen om Christianslysts fremtid. Hans
synspunkt er, at man ikke skal fastholde mursten for enhver pris, og at der er for mange
mursten i Sydslesvig. Man står i et valg mellem at likvidere eller fortsætte Christianslyst.
Vigtigt at man ikke nedlægger uden at have et alternativ, som kan klare efterspørgslen både
kvantitativt og kvalitativt. Mette Bock havde også haft en samtale med Christian Juhl fra
Sydslesvigudvalget, som har fuld forståelse for Grænseforeningens synspunkter.
Historiske Dage i Øksnehallen var forløbet til alles tilfredshed. Mette Bock opfordrede til, at
Grænseforeningen i samarbejde med SSF deltager igen i 2017.
På Mette Bocks forslag blev det vedtaget, at valg til diverse legater og fonde samt
Bestyrelsesudvalg (efter Henning Bonde) og Medieudvalg (efter Sven Beiter) udsættes til
mødet på Christianslyst den 19.-20. august
4. Orientering ved generalsekretæren
Knud-Erik Therkelsen orienterede om generalforsamlingen i Grænseforeningen e.V. den 21.
april, hvor især de bygningsmæssige forhold for Dansk Centralbibliotek blev drøftet,
herunder behovet for Grænseforeningen e.V. i fremtiden. KET havde markeret, at man ikke
skulle forhaste sig med en nedlæggelse af e.V., da der kan opstå nye opgaver, som bedst
løses i et fællesskab.
Det foreløbige program for Folkemødet på Bornholm blev gennemgået. Grænseforeningen
samarbejder med bl.a. Grundtvigsk Forum, Efterskoleforeningen og Dansk Friskoleforening,
hvilket betyder, at der bliver mindre tid til rådighed i teltet for vores egne programmer.
Endelig blev bestyrelsen orienteret om forløbet Gennerhus-sagen.

Side 2/3

5. Godkendelse af Grænseforeningens handlingsplan for 2016
Handlingsplanen blev godkendt. Sendemandsmødet orienteres.
6. Endelig godkendelse af bestyrelsens mundtlige beretning til Sendemandsmødet
Den mundtlige beretning blev godkendt.
7. Gennemgang af Sendemandsmødets forløb
Sendemandsmødets forløb blev gennemgået.
8. Eventuelt
9. Lukket møde – hvis behov herfor

Referat den 13. juni 2016
Knud-Erik Therkelsen
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Referat af bestyrelsesmødet den 1. maj
Afbud fra: Kirsten Rykind-Eriksen, Karsten Nørgaard Simonsen og Knud-Erik Therkelsen.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt
2. Udpegning af ressourcepersoner til bestyrelsen i henhold til vedtægternes § 13
På valg er Jens Andresen, Peder Damgaard og Per Paludan Hansen. Peder Damgaard og
Per Paludan Hansen har meddelt, at de begge er villige til at fortsætte. Jens Andresen er nu
Sendemandsvalgt medlem af bestyrelsen og skal derfor ikke vælges som ressourceperson.
Drøftelse af hvem en ny ressourceperson kunne være tages på næste bestyrelsesmøde.
Peder Damgaard og Per Paludan Hansen blev begge enstemmigt valgt.
3. Indlæg ved Mette Bock
Mette ønskede at gennemgå Sendemandsmødet. Der var bred enighed om, at
Sendemandsmødet var forløbet fint. Oplæggene fredag og lørdag var gode, standup var
vellykket og pigekoret var fremragende.
Andreas Brandenhoff, Aabenraa: Hans forespørgsel vedrørende Flensborg Avis vil blive
drøftet på næste bestyrelsesmøde. Mette retter henvendelse til Andreas for at få ham til at
fremsende et forslag, der kan drøftes på bestyrelsesmødet.
Den af Annmarie Langballe, Skive fremsatte kritik af valghandlingen til bestyrelsesmødet vil
ligeledes blive behandlet på næste bestyrelsesmøde, hvor Ove Nissen vil komme med et
oplæg.
Gert Mailand redegjorde for den fejl som var opstået under stemmeoptællingen til
bestyrelsesvalget. I de tre regioner hvor der kun var opstillet én kandidat, var disse kun
blevet tillagt 78 stemmer. De skulle have været tillagt 80 stemmer. Fejlen ændrer således
intet på valgresultatet, men er selvfølgelig beklagelig.
4. Valg af 1. og 2. næstformand
Der var genvalg til både Jens Andresen som 1. næstformand og Jørgen Bruun Christensen
som 2. næstformand.
5. Mødeplan for 2016
Bestyrelsesmøder den 19.-20. august 2016 på Christianslyst og den 26. november 2016 på
Sekretariatet
6. Eventuelt
Kulturmøde på Mors den 25. - 27. august 2016.
2020 udvalget melder tilbage fra cafe-drøftelserne på næste bestyrelsesmøde.

Referat den 17. maj 2016
Claus Jørn Jensen

