Referat af bestyrelsesmødet
den 19.-20. august 2016 på Christianslyst
Der var afbud fra Lars Bjerre og Bo Trelborg. Fra sekretariatet deltog Gunvor Vestergaard, Claus Jørn
Jensen og Jonas Callesen.
I mødet deltog endvidere Christopher Warnke, Patrick von Wildenrath, Pia Christiansen og Rune Delfs
som repræsentanter for Grænseforeningen Ungdom.
Mødet indledtes med velkomst til repræsentanterne fra Grænseforeningen Ungdom (GFU) og en kort
præsentationsrunde.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøderne den 30. april og 1. maj 2016
Referaterne blev godkendt.
3. Orientering ved formand Mette Bock
Mette Bock orienterede om, at formand for Grænseforeningen for Skjern-Tarm-Videbæk egnen Bo
Trelborg er indtrådt i bestyrelsen efter Sven Beiters død.
Endvidere orienterede formanden om, at hun nu er blevet medlem af præsidiet for markeringen af
100-året for Genforeningen. Første møde i præsidiet afholdes den 13. september 2016, hvortil Mette
Bock bad om at få signaler fra Grænseforeningens bestyrelse. Det forventes, at de samarbejdende
kommuner etablerer et sekretariat i løbet af 2017. Jens Andresen udtrykte positiv overraskelse over,
at kommunerne tilsyneladende har fundet ind i et samarbejde.
Mette Bock holdt taler ved dimissionsfesterne på de to sydslesvigske gymnasier og uddelte
højskolesangbøger og gavekort til højskoleophold til studenterne. To har taget imod tilbuddet.
Alle Folketingets medlemmer blev i sommer inviteret på en to-dags informationstur til Sydslesvig. Kun
to MF’ere tilmeldte sig og turen blev aflyst.
Jens Andresen orienterede fra et fællesmøde for de sønderjyske lokalforeningsformænd.
Formanden advarede om en træls kommende diskussion om grænsekontrol med videre. Hun var ikke
bekymret ved den nuværende grænsekontrol og havde noteret sig, at flygtningepresset var lettet.
Mette Bock understregede, at hun ikke kan leve med at ”kollektivisere” flygtninge, som kommer ind i
Danmark. Man skal se på det enkelte menneske. Flere udtalte opbakning til dette synspunkt og at der
ikke var grund til yderligere stramninger samt at det var vigtigt fortsat at tale det grænseoverskridende
samarbejde op.
4. Orientering ved generalsekretær Knud-Erik Therkelsen
Grænseforeningen deltager i Kulturmøde på Mors den 25-27. august, dels i en paneldebat dels med
unge ambassadører. Deltagelsen har også til formål at sondere, om vi skal være på Kulturmødet
fremover.
KET orienterede kort om erfaringerne fra Folkemødet på Bornholm og udtrykte skepsis ved, om
Grænseforeningen fortsat skal være til stede. Flere bestyrelsesmedlemmer signalerede, at det var
vigtigt for foreningen også at være på Bornholm.
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Grænseforeningen og GFU deltager også i Ungdommens Folkemøde den 8.-9. september.
Afgørelsen om Gennerhus trækker igen ud, nu fordi Procesbevillingsnævnet har sendt spørgsmålet til
høring med svarfrist den 19. september 2016.
Kristian Ditlev Jensens bog ”Sydslesvig - Mennesker og steder” er udkommet. Bogen anmeldes i
næste nummer af Grænsen.
De fem store spejderkorps afholder landslejr for 40.000 spejdere i Sønderborg i 2017. Der har været
et par ideudvekslingsmøder med Sønderborg Kommune og spejderne, som nu har initiativet.
Knud-Erik Therkelsen orienterede om situationen på Løgumkloster Højskole. Første forsøg på at få
højskolen i gang er mislykket. Skolens fokus flyttes nu til folkemusik og der indledes et strategisk
samarbejde med Tønder Festivalen. Der er forhåbninger om, at Tønder Kommune også vil støtte
andet forsøg på at få skolen i gang. Grænseforeningens repræsentation i skolens bestyrelse tages
optil diskussion, når situationen er mere afklaret.
Karen Margrethe Møller, Claus Jørn Jensen og Jonas Callesen orienterede om sommerens
feriebørnsarbejde. Antallet af værtfamilier er steget og der er nu enighed om, hvordan antallet af
feriebørn gøres op.
Sekretariatet har taget initiativ, til at alle medlemmer af Grænseforeningen i Aarhus og København
bliver mindet om sydslesvigske studerendes vanskeligheder med at finde bolig.
5. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016
KET gennemgik budgetopfølgningen. En ventet arv på ca. 500.000 kr. er blevet forsinket pga. opstået
uenighed om testamentets udformning. Denne uenighed påvirker dog ikke Grænseforeningens
arveandel, kun tidspunktet for udbetalingen. Budgetopfølgningen indeholdt ikke overraskelser og gav
ikke anledning til spørgsmål eller debat.
6. Orientering om Grænseforeningen Ungdom (GFU) ved Christopher Warnke
Formand for GFU Christopher Warnke orienterede om tilblivelsesprocessen og visionerne for den nye
forening, der har 205 medlemmer med en bestyrelse på 9 personer, som udspringer af de forskellige
ungdomsaktiviteter, Grænseforeningen gennem de senere år har arbejdet med.
Aktuelt arbejdes der med følgende medlemsaktiviteter Ungdommens Folkemøde den 8.-9. september,
sommerfest den 9. september, rundvisning og møde med Mette Bock på Christiansborg i løbet af
efteråret, genforening for deltagere i jUNG zuSAMMEN, arrangementer i samarbejde med
Grænseforeningens lokalforeninger samt et weekendarrangement for medlemmer på Lille Okseø den
28-30. oktober 2017.
Foreningen håber at øge medlemstallet betydeligt og dermed blive berettiget til medlemskab af Dansk
Ungdoms Fællesråd (DUF). Man vil også forsøge at etablere ungenetværk i de større studiebyer, som
måske kan udvikle sig til selvstændige lokalforeninger ligesom foreningen tilstræber større synlighed i
det danske mindretal.
Foreningen har fået et legat fra Sønderjydsk Fond samt et tilskud til projekt Borderloop på 30.000 kr.
fra Det unge Grænseværns Fond. Endvidere får foreningen del i overskuddet fra aktiviteterne på
Roskilde Festival.
Gunvor Vestergaard orienterede i forlængelse heraf om aktiviteterne på Roskilde Festivalen, hvor 150
unge, langt de fleste fra grænselandet, havde deltaget og passet to pantboder. Deltagelsen i Roskilde
Festival har i år givet et overskud på ca. 90.000 kr.
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7. jUNG zuSAMMEN 2016 og fremtiden
Bestyrelsen drøftede på baggrund af det udsendte oplæg samt et brev fra Michael, Tobias og
Kristina, som alle tre havde deltaget i dette års jUNG zuSAMMEN (jz), projektets fremtid.
Repræsentanterne fra GFU omtalte projektet meget positivt og ønskede at jz kunne fortsætte. Jens
Andresen støttede forslaget om en tænkepause og bruge tiden til en grundig diskussion af jz, ikke
mindst med henvisning til, at der må findes tysk medfinansiering, hvilket BDN i øvrigt gerne vil hjælpe
med.
Mette Bock konkluderede, at der holdes et møde med sekretariatet, Michael, Tobias og Kristina og
formandskabet for GFU med henblik på at finde en fælles løsning. Denne kunne f.eks. være at invitere
alle tidligere deltagere i jz til et seminar på en uges varighed under lidt mere primitive former end
højskolerne, hvor projektets fremtid diskuteres grundigt igennem.
8. Grænseforeningens vedtægter
a. Hvordan håndterer vi valg af bestyrelsesmedlemmer på Sendemandsmødet?
Konklusionen blev at Ove Nissen vil forsøge at skitsere en vedtægtsbestemmelse, hvorefter det vil
være muligt for lokalforeninger at opstille yderligere bestyrelseskandidater i en periode efter at den
nuværende 8-ugers frist er udløbet. Dette blev drøftet indgående og sagen vil blive taget op inden
næste Sendemandsmøde.
b. Hvordan indarbejder vi repræsentation af Grænseforeningen Ungdom i vedtægterne?
Flere i bestyrelsen udtrykte stor ros til GFU’s arbejde. Der var enighed om, at GFU tilknyttes
Grænseforeningen således, at GFU får repræsentation i bestyrelsen og på Sendemandsmødet
tilnærmelsesvis efter samme regler som en lokalforening. På Sendemandsmødet i 2017 fremlægges
et forslag til vedtægtsændring i konsekvens heraf. Ind til da inviteres to repræsentanter fra GFU til at
deltage i bestyrelsens møder.
Mette Bock afsluttede med at udtrykke ”vild begejstring” for de unges bestræbelser
9. Christianslyst
Referater fra møderne ”Gæsteværelsesudvalget” dannede grundlag for en grundig debat om
Christianslysts fremtid. Der var opbakning til Grænseforeningens synspunkt, som er, at mindretallet
må tage et fælles ansvar for Christianslyst. Flere markerede det synspunkt, at grundproblemet er, at
Christianslysts ejer SdU ikke har nogen gavn af stedet og ikke
Den 24. august mødes Mette Bock og Knud-Erik Therkelsen med direktør for A.P. Møller Fonden
Henrik Tvarnø. Bestyrelsen orienteres om forløbet af dette møde.
10. Udpegning af ressourceperson til bestyrelsen, personer til fonde og legater, eksterne bestyrelser
samt bestyrelsens udvalg.
a. Ressourceperson. Steen Bo Frandsen blev udpeget.
b. Fonde og legater:
1. Inger Johanne Christensens Fond. Mette Bock blev genvalgt.
2. Carsten Boysens Mindefond. Jens Andresen blev genvalgt.
c. Bestyrelsesudvalget blev nedlagt.
d. Medieudvalget. Karsten Nørgaard Simonsen blev udpeget til Medieudvalget. GFU fik
mandat til at udpege endnu et medlem.
e. Efter 2020-udvalgets sammensætning.
Kirsten Rykind-Eriksen refererede resultatet af cafédrøftelserne på Sendemandsmødet. Konklusionen
var, at der er vilje til forandring men ingen direkte bud på, hvordan det skal ske. Mette Bock foreslog,
at 2020-udvalget med afsæt i cafédrøftelserne på næste års Sendemandsmøde fremlægger 2-3
forslag til, hvordan Grænseforeningen kan se ud efter 2020. Peder Damgaard tilføjede, at en
fremtidssikring af Grænseforeningen var mere interessant end at ”fortidsforlænge”. Udvalget skal
foreslå noget, som rækker fremad i 2017, herunder finde ud af om det har gang på jorden, for at
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bestyrelsen derefter kan komme med en indstilling i 2018. I den forbindelse foreslog Per Grau Møller
at også foreningens navn blev taget op til overvejelse.
GFU opfordres til at udpege et nyt medlem som supplement til de nuværende udvalgsmedlemmer,
idet dannelsen af GFU også er et fremtidigt spor, som Grænseforeningen kan følge.
f. Grænseforeningens repræsentation i Løgumkloster Højskoles bestyrelse
Knud-Erik Therkelsen repræsenterer Grænseforeningen nogle måneder endnu. På næste
bestyrelsesmøde tages spørgsmålet om Grænseforeningen overhovedet skal være repræsenteret i
skolens bestyrelse op til drøftelse.
11. Tilskud til de sønderjyske lokalforeningers side i Flensborg Avis
Bestyrelsen drøftede på foranledning af Andreas Brandenhoffs indlæg på Sendemands-mødet og den
udsendte ansøgning ønsket om et samarbejde mellem lokalforeningerne i Aabenraa, Vejen og
Haderslev og Flensborg Avis.
Konklusionen var, at de medlemssider, som bestyrelsen har kunnet se i Flensborg Avis ikke havde
den tilstrækkelige kvalitet og variation. Bestyrelsen bekræftede, at Grænseforeningen ikke skal støtte
projektet og at sagen er afsluttet.
Jens Andresen deltog ikke i drøftelsen under dette punkt.
12. Eventuelt
Der var ingen drøftelser under dette punkt.
13. Lukket møde – hvis behov herfor
Refereres ikke.

Referat den 30. august 2016
Knud-Erik Therkelsen

_____________________________________________
Mette Bock, dirigent

