Referat af bestyrelsesmødet
den 25. marts 2017 på sekretariatet
Der var afbud fra Lars Bjerre, Peder Damgaard og Steen Bo Frandsen. Per Paludan deltog fra kl.
14.00. Fra GFU deltog Christopher Warnke og Rune Delfs. Fra sekretariatet deltog Knud-Erik
Therkelsen, Gert Mailand, Gunvor Vestergaard, Claus Jørn Jensen, Jeppe Pers og Flemming Hvass
Mødet indledtes med velkomst til Else Tornbo, nyt bestyrelsesmedlem fra Region Syddanmark..
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 26. november 2016
Referatet blev godkendt.
3. Orientering ved formand Jens Andresen
Jens Andresen orienterede om overvejelserne om formandskab, 100-års-jbilæet i 2020 m.m. Jørgen
Bruun Christensen refererede fra formandskabets møde og sagde, at det vil være en god ide, hvis
Jens Andresen vil fortsætte som formand for Grænseforeningen hen over 100-års jubilæet. Flere
andre i bestyrelsen bakkede dette synspunkt op. På den baggrund erklærede Jens Andresen sig villig
til at genopstille som formand.
Formand og generalsekretær havde den 26. januar et møde med Skoleforeningens ledelse og
formand for Sydslesvigudvalget Kim Andersen. Sidstnævnte havde et klart ønske om en intensivering
af bestræbelserne på at få flere unge sydslesvigere på efterskole i Danmark, hvilket også
Skoleforeningen gav tilsagn om at medvirke til. Vi afventer referat fra mødet og konkrete tiltag.
Jens Andresen ønskede at træde ud af Medieudvalget. I stedet indtræder Else Tornbo.
Den såkaldte Sydslesvig-konference blev afholdt på Jaruplund Højskole den 4. marts. Jens Andresen
og Kirsten Rykind-Eriksen refererede fra mødet.
Dorthe Esbjørn-Holck repræsenterer Grænseforeningen i Løgumkloster Refugiums bestyrelse. Hun
havde sendt en rapport om den positive udvikling på refugiet, som formanden refererede.
Endelig orienterede Jens Andresen om forslaget fra Grænseforeningen i Aabenraa om at samarbejde
med de slesvig-holstenske grænseforeninger om en fælles markering eller en udstilling i anledning af
2020. Der bliver indkaldt til møde, hvor formandskabet deltager.
4. Orientering ved generalsekretær Knud-Erik Therkelsen
Grænseforeningen har fået tilsagn fra Sydslesvigudvalget på vores projektansøgning til Folkemødet
på Bornholm (2017-2019), men afslag på vores ansøgning om tilskud til deltagelse i Spejdernes Lejr
2017. Grænseforeningen vil i samarbejde med lokalforeningen i Sønderborg alligevel blive meget
synlige på Spejdernes Lejr, fordi vi sammen med de to mindretal er til stede under hele lejren og i
samarbejde med Sønderborg Kommune står for et stort ”Sønderjysk Kaffebord”.
Planlægningen af Folkemødet på Bornholm er i fuld gang. Vi får en placering meget tæt på
hovedscenen og udarbejder program i samarbejde med de sydslesvigske organisationer og
Sydslesvig-udvalget. 60 unge fra Sydslesvig deltager og indkvarteres i en ungdoms camp i Allinge.
Merlin Christophersen står for koordinering og planlægning, som forløber planmæssigt. Dog er der i år
meget stor interesse for at deltage i Folkemødet, og det kniber derfor med overnatningsmulighederne.
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Dansk Skoleforening har fået tilsagn om tilskud bl.a. til uddannelse af juniorambassadører m.m.,
hvilket vi samarbejder med Skoleforeningen om.
Jeppe Pers orienterede bestyrelsen om sit arbejde med Feriebørn 2.0 og nogle af de problemstillinger
han møder. Claus Jørn Jensen orienterede om arbejdet med Spejdernes Lejr i Sønderborg, herunder
arrangementet Sønderjysk Kaffebord i samarbejde med Grænseforeningen i Sønderborg. Endelig
orienterede Gunvor Vestergaard om det såkaldte ”road-show” hvor hun sammen med en kollega
besøger ungdomsuddannelser rundt i landet og orienterer om de spændende pædagogiske
muligheder, emnet Sydslesvig og mindretal rummer.
Christopher Warnke orienterede om GFU’s arbejde. Foreningen afholder sin årlige generalforsamling
på Vingsted Centret samtidig med Grænseforeningen. Foreningen har modtaget et tilskud på 60.500
kr. fra KursKultur (InterReg) til afholdelse af jUNG zuSAMMEN 2017. Desuden afholdes film- og
foredragsarrangementer på sekretariatet, et møde med MF Christian Juhl på Christiansborg samt to
møder for unge i Sydslesvig om ”At flytte til Danmark”. GFU hjælper med i arbejdet på Roskilde
Festival og har et lejr-arrangement på Lille Okseø den 28.-30. august 2017.
Grænseforeningen deltager i Historiske Dage i Øksnehallen den 24.-25. marts.
5. Godkendelse og underskrift af revideret årsregnskab 2016 og revisionsprotokollat
Gert Mailand gennemgik den udsendte budgetopfølgning pr. 31. december 2016 og derefter det
reviderede årsregnskab for 2016. Der var enkelte spørgsmål til detaljer i regnskabet, der udviser et
overskud på 288.000 kr. Endvidere blev afrapportering for Resultataftale 2016 mellem
Grænseforeningen og Sydslesvigudvalget omdelt til orientering. Endelig blev
projektregnskabet ”Sydslesvig – Steder og mennesker” samt delregnskabet for perioden 1/1 til 31/12
2016 for Projekt Feriebørn 2.0 godkendt. Det samlede årsregnskab blev godkendt og underskrevet.
Formanden udtrykte stor tilfredshed med Gert Mailands arbejde.
Revisionsprotokollatet forelå og er anmærkningsfrit. Bestyrelsen forholder sig til protokollatet på sit
møde den 5. maj.
Gert Mailand orienterede om det reviderede budget for 2017, der er stærkt forbedret i forhold til 1.
udkast. Budgettet udviser et forventet underskud i 2017 på 270.000 kr.
6. Godkendelse af erhvervelse af hus i Højby/Horns Herred
Gert Mailand orienterede om sagsforløbet, hvor en 96-årig mand, der nu er kommet på plejehjem,
ønskede at overdrage sit hus til Grænseforeningen. Ejendommen er beliggende Centerparken 15,
4783 Højby. En lokal ejendomsmægler har på Grænseforeningens foranledning vurderet ejendommen
til at have en aktuel udbudspris på 295.000 kr. Ejendommen er behæftet med gæld på ca. 100.000 kr.
Under forudsætning af fuld ansvarsfraskrivelse godkendte bestyrelsen erhvervelsen, der sker med
videresalg for øje. Huset forventes at indbringe et nettoprovenu på 100.000 til 150.000 kr.
7. Sendemandsmødet den 6. maj 2017
Sendemandsmødets program blev gennemgået. Peder Damgaard har indvilliget i at være dirigent på
Sendemandsmødet.
Der var indkommet tre forslag til dagsordenen, nemlig et forslag fra Grænseforeningen for Varde og
omegn om, at Grænsen skal udkomme så tilpas tidligt, at diverse afstemningsfester kan omtales, et
forslag fra Rødding-Vejen Grænseforening om tilskud til lokale grænseforeningers arrangementer
samt bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.
Bestyrelsen indstiller forslaget fra Varde til afvisning med den begrundelse, at det ikke er
Sendemandsmødets men bestyrelsens opgave at planlægge Grænsens udgivelsestidspunkter.
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Endvidere opfordres lokalforeninger til at annoncere arrangementer i anledning af afstemningsdagen i
Grænsen i december måned.
Rødding-Vejen Grænseforening har trukket sit forslag efter at Jens Andresen har haft en samtale med
formanden. Der var enighed om, at de eksisterende muligheder for tilskud til lokalforeningernes
forskellige arrangementer øges til 150.000 kr. årligt og at muligheden for tilskud tydeliggøres i ”Nyt fra
generalsekretæren” og på lokalforeningsmøderne. Sekretariatet udarbejder et særligt
ansøgningsskema, hvor der skal redegøres for formål og budget.
Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer er begrundet med oprettelsen af Grænseforeningen
Ungdom, som nu indarbejdes i vedtægterne med tydeliggørelse af, at antallet af
bestyrelsesmedlemmer ekskl. formand øges fra de nuværende 14 til 16. Endvidere er det trukket frem,
at alle lokalforeninger kan opstille kandidater i alle regioner. Endelig er nogle formuleringer flyttet rundt
uden konsekvenser for indholdet.
8. Markering af 100-året for Genforeningen
Jens Andresen er indtrådt i præsidiet, som har det overordnede ansvar for markering af 100-året for
Genforeningen. Præsidiet mødes næste gang den 3. april. Stillingen som projektleder for markeringen
er opslået netop nu. Grænseforeningen har indkaldt de nationale foreningers netværk til en orientering
om arbejdet den 19. april.
I Grænseforeningen arbejdes der konkret med følgende ideer:
Axel Johnsens bog om Grænseforeningen
Maleriudstilling i samarbejde med Det nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot. Der arbejdes
på en fælles henvendelse sammen med Museet på Sønderborg Slot.
Konference om ”Læren af Genforeningen” i samarbejde med Center for Grænseregionsforskning/Steen Bo Frandsen.
Endvidere vil vi arbejde på, at Genforeningen indarbejdes i foreningens undervisningsmaterialer.
Endelig arbejdes der med et forslag om at etablere en ny professionel hjemmeside med fotografering
af alle Genforeningssten i Danmark og omtale. Det undersøges bl.a. om TrapDanmark er interesseret
i et samarbejde herom.
Flere andre arbejder med forskellige ideer om konferencer i forbindelse med 2020. Grænseforeningen
er i forlængelse heraf blevet opfordret til at indkalde til et ”topmøde” for den kreds af personer/
organisationer/institutioner nord og syd for grænsen som kunne tænkes at ville arrangere noget
sådant, så ideerne kan koordineres.
9. Christianslyst
Jens Andresen orienterede om mødet i Det sydslesvigske Samråd den 20. marts, hvor
Gæsteværelsesudvalgets indstilling vedrørende Christianslyst blev behandlet. Der var enighed om, at
Samrådet søger Sydslesvigudvalget om tilskud til driften af Christianslyst for 2019 og 2020 i
størrelsesordenen 195.000 €/år. Driftstilskuddet foreslås finansieret fra Sydslesvigudvalgets bevilling
til anlæg og til projekter i Sydslesvig.
10. Eventuelt
Jørgen Bruun Christensen gjorde opmærksom på Kulturmødet på Mors den 24.-26. august, som er på
vej til at blive en stor begivenhed som Folkemødet på Bornholm. Jørgen Bruun efterlyste hjælp til
bemanding af teltet.
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Kirsten Rykind-Eriksen orienterede om, at Familie-sprog-festivalen på Christianslyst den 28.-30. april,
arrangeret af Grænseforeningen og SSF gennemføres med 34 voksne og 31 børn ligeligt fordelt
mellem Sydslesvig og Danmark.
Efterårets lokalforeningsmøder afholdes den 7. oktober i Middelfart og den 14. oktober i Jystrup.
Sendemandsmødet i 2020 gennemføres på Vingsted Centret i weekenden den 2.-3. maj.
11. Lukket møde – hvis behov herfor
Der var ingen drøftelser under dette punkt.

Efter bestyrelsesmødet holdt tidligere foreningsdirektør ved COOP Benedikte Kaalund sit
oplæg ”Grænseforeningen – ny organisation”. Oplægget gav anledning til en enkelte spørgsmål og en
kort debat. Der var enighed om at undersøge mulighederne for et samarbejde med Benedikte Kaalund,
og det blev aftalt, at generalsekretæren skulle udarbejde et forslag til opgavebeskrivelse, som
fremlægges for 2020-udvalget og bestyrelsen.

Referat den 28. marts 2017
Knud-Erik Therkelsen

