NYT FRA GENERALSEKRETÆREN

København, den 28. november 2016

Send venligst videre til foreningens bestyrelsesmedlemmer

Til Grænseforeningens lokalforeningsformænd
Formandsskifte
Mette Bock er i forbindelse med regeringsomdannelsen blevet udpeget til kultur- og kirkeminister og er
derfor trådt tilbage som formand for Grænseforeningen. Mette Bock har ved flere lejligheder
understreget, at hun har været utrolig glad for formandsposten i Grænseforeningen, herunder ikke
mindst mødet med de mange engagerede folk i lokalforeningerne. Men muligheden for at påvirke
samfundsudviklingen gennem en ministerpost kan Mette Bock ikke sige nej til,
Mette Bocks mulige ministerudnævnelse og tilbagetræden blev grundigt drøftet på bestyrelsens møde
allerede lørdag den 26. november uden Mette Bocks tilstedeværelse. Der var i bestyrelsen fuld
forståelse for, at Mette Bock i et eventuelt valg mellem minister og formand for Grænseforeningen
formentlig ville vælge det første.
Formand for Tønder Amts Grænseforening Jens Andresen er efter Mette Bocks ministerudnævnelse
tiltrådt som formand for Grænseforeningen og bestyrelsen har konstitueret sig med Jørgen Bruun
Christensen som 1. næstformand og Per Grau Møller som 2. næstformand.
Lokalforeningsmøder – sæt X i kalenderen
Der er lokalforeningsmøder i Jystrup den 4. februar og i Middelfart den 11. februar. Dagsorden
udsendes efter jul.
Christianslyst
Christianslysts fremtid er fortsat uafklaret. Der har været en enkelt henvendelse, men den viste sig
ikke at være seriøs. Efterfølgende er salgsprisen for Christianslyst sat ned til 2.750.000 €. Det
såkaldte Gæsteværelsesudvalg, der skal forsøge at finde alternative løsninger, hvis Christianslyst
bliver solgt, arbejder videre. Formandskab og bestyrelse følger udviklingen tæt.
Gennerhus
Sagen om Gennerhus er nu endeligt afsluttet og Skifteretten har aflyst den servitut, som forhindrede
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salget. Køberne overtager huset den 3. december. Salgsprisen er 1.792.000 kr., som nu, fratrukket
sagsomkostninger m.m. på ca. 330.000 kr. tilgår Gennerhus Fonden, som skal støtte økonomisk svagt
stillede sydslesvigeres efterskole- og højskoleophold i Danmark samt rekreationsophold på
Bennetgaard i Københoved.
Løgumkloster Højskole
Der har været indkaldt til et skolekredsmøde, hvor bestyrelsen orienterede om, at det første forsøg på
at genrejse skolen ikke var lykkedes. Men skolekredsen ejer fortsat skolen, og bestyrelsen kan
sammen med frivillige drive bygningerne videre, samtidig med at man forsøger at udvikle en ny og
holdbar ide at drive højskole på. Knud-Erik Therkelsen er udtrådt af bestyrelsen.

De bedste hilsener

Knud-Erik Therkelsen
Generalsekretær

