Referat af bestyrelsesmøderne
den 5. og 6. maj 2017 på Vingsted Centret
Referat af bestyrelsesmødet den 5. maj 2017.
Der var afbud fra GFU’s repræsentanter. Fra sekretariatet deltog Knud-Erik Therkelsen, Gert Mailand,
Claus Jørn Jensen, Gunvor Vestergaard, Anna-Lise Bjerager og Niells Schou. Endvidere deltog
proceskonsulent Benedikte Kaalund i mødet.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 25. marts 2017
Referatet blev godkendt.
3. Orientering ved formand Jens Andresen
Jens Andresen præsenterede Benedikte Kaalund for bestyrelsen. Benedikte Kaalund skal i en periode
i samarbejde med 2020-udvalget være Grænseforeningens proceskonsulent og hun følger derfor
foreningens arbejde på alle niveauer.
Formanden orienterede herefter om 2020-præsidiets møde den 4. april. I præsidiet sidder bl.a. de
sønderjyske borgmestre, regionsformanden, repræsentanter for mindretallene samt
Grænseforeningen og Historisk Samfund for Sønderjylland. Staten var repræsenteret med formand for
Sydslesvigudvalget Kim Andersen og to embedsmænd. Præsidiet har nu fastlagt de vigtigste datoer
for jubilæet (10-12. juli 2020 – samme forløb som Christian 10. i 1920) samt ansat tidligere
overborgmester i Flensborg Simon Faber som projektleder.
Den 19. april afholdt Grænseforeningen møde med de nationale foreningers netværk i Sønderjylland.
Her orienterede borgmester Thomas Andresen om arbejdet i præsidiet ligesom de forskellige
foreninger gensidigt orienterede hinanden om diverse ideer og planer. Det blev aftalt at indkalde til et
nyt møde efter sommerferien.
Samme dag var der på Christiansborg høring om Minority Safepack initiativet, som indebærer, at der
skal indsamles en million underskrifter i EU-landene. Den ungarske præsident for FUEN Loránt Vincze
deltog. Regering og Folketing var godt repræsenteret med kulturminister Mette Bock og repræsentanter for 7 politiske partier. Endvidere deltog de to mindretal og mindretalskommitteret Renate Schnack.
Der har den 27. april været endnu et møde mellem Dansk Skoleforening, Grænseforeningen og
Sydslesvigudvalget ved Kim Andersen vedrørende sydslesvigske unge på efterskole i Danmark.
Bestræbelserne konkretiseres nu ved bl.a. at alle sydslesvigske elever i 7. klasse skal på et 24-timers
besøg på en dansk efterskole, hvor forældrene efter arrangementet skal hente børnene. Bo Trelborg
oplyste supplerende om det planlagte møde for efterskoler i Skjern-Ringkøbing området den 7. juni.
Endelig orienterede formanden om årsmødet Grænseforeningen e.V. den 25. april. Spørgsmålet om
overdragelse af De konrauske Jorder m.m. er fortsat uafklaret på grund af manglende svar fra de
tyske skattemyndigheder.
Steen Bo Frandsen orienterede om Center for Grænseregionsforskning under Syddansk Universitet,
som med Martin Klatt som sekretær i perioden 2017 til 2021 skal huse sekretariatet for organisationen
Association of Borderlands Studies (ABS), der er den førende globale organisation inden for grænseog grænseregionsforskning.
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4. Orientering ved generalsekretær Knud-Erik Therkelsen
Knud-Erik Therkelsen indledte med oplysningen om, at ingen landsdækkende medier i perioden 27.
marts til 27. april havde omtalt det forestående landdagsvalg i Slesvig-Holsten. Al opmærksomhed
synes at tilgå politiske emner i USA og det forestående franske præsidentvalg, som ”desværre” er
samme dag som landdagsvalget i Slesvig-Holsten.
Tidligere gymnasielærer Niells Schou blev introduceret for bestyrelsen. Niells fortalte kort om sin
interesse for Grænseforeningen, herunder især udvikling af undervisningsmateriale til
ungdomsuddannelserne.
Sydslesvigudvalget har svaret henholdende på Gæsteværelsesudvalgets forslag om at et driftstilskud
til Christianslyst i 2019 og 2020 trækkes fra Sydslesvigudvalgets anlægs- og projektmidler. Svaret
giver en forventning om, at Sydslesvigudvalget vil se positivt på sagen samtidig med, at det
understreges, at udvalget ikke kan tage stilling til bevillinger så langt ude i fremtiden.
Jeppe Pers er nu godt i gang med arbejdet med at finde flere ferieværter til sydslesvigske feriebørn –
og børn og unge som kunne tænke sig et ferie- eller et længere ophold i Sydslesvig. Jeppe Pers
bruger målrettet ”tysklærer-argumentet”, altså det forhold at især danske tysklærere engagerer sig i
bestræbelserne for at finde værtsfamilier, fordi danske børns samvær med sydslesvigske børn
stimulerer interessen for at lære tysk (selv om børnene naturligvis kun kan tale dansk sammen).
Regeringens Tysklands-strategi har udløst en del midler til bl.a. grundskolen for at stimulere
interessen for at lære tysk. Det kniber dog med undervisningsministeriets forståelse for at samarbejde
med de danske skoler i Sydslesvig er frugtbart, og vi har derfor i samarbejde med Skoleforeningen
skrevet et brev til undervisningsminister Merete Riisager.
Grænseforeningen har udskrevet en konkurrence om, hvilken skole/skoleklasse der kan skaffe flest
værtsfamilier til sydslesvigske børn. Præmien er et tilskud på 25.000 kr. til et lejrskoleophold i
Sydslesvig. Der er også udsendt brev til alle medlemmer af Duborg-Samfundet bosat i Danmark i håb
om, at denne kreds kan skaffe værtsfamilier.
Grænseforeningen og SSF deltog den 25.-26. marts med succes i Historiske Dage. Vores stand blev
rost som en af de bedre. 276 gæster responderede på quizzen. Vi deltager igen i 2018, hvor
Historiske Dage udvides med en dag for specielt skoleelever.
Gunvor Vestergaard orienterede om sine og Niells Schou mange besøg på gymnasier, hvor hun
gennemfører workshops for gymnasieelever og mindre seminarer for lærere med henblik på at
skærpe interessen for at inddrage grænselandets mindretal i undervisningen.
5. Godkendelse og underskrift af revideret årsregnskab 2016 og revisionsprotokollat
Gert Mailand forklarede baggrunden for, at bestyrelsen måtte underskrive årsregnskabet for 2016 igen.
Jens Andresen foreslog med henvisning til Gert Mailands orientering og drøftelsen i formandsskabet,
at bestyrelsen under Sendemandsmødets punkt 7b Valg af revisor søger at få mandat finde en ny
revisor. Bestyrelsen støttede formandens forslag.
Revisionsprotokollatet for 2016-regnskabet blev gennemgået og godkendt. Bestyrelsen forholdt sig til
protokollatet ved at tage det til efterretning.
6. Debat om retningslinjer for tilskud til lokalforeningers arrangementer
Der udsendes i sommerens løb et på baggrund af debatten udarbejdet konkret forslag til
ansøgningsskema og retningslinjer. Forslaget drøftes på næste bestyrelsesmøde.
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7. Endelig godkendelse af bestyrelsens mundtlige beretning til Sendemandsmødet
Den fremlagte beretning blev godkendt.
8. Gennemgang af Sendemandsmødets forløb
Sendemandsmødets forløb blev gennemgået. Der var som på bestyrelsesmødet den 25. marts
enighed om at indstille forslaget fra Grænseforeningen for Varde og omegn til afvisning.
9. Eventuelt
Kirsten Rykind-Eriksen berettede med stor begejstring om det meget vellykkede familie-sprogkursus
på Christianslyst, hvor familier fra det danske mindretal og familier nord for grænsen deltog for at
dygtiggøre sig i hhv. dansk og tysk. Kurset havde ca. 40 deltagere.
Jørgen Bruun Christensen viderebragte hilsener fra tidligere formænd Torben Rechendorff og Mette
Bock. Han roste endvidere på baggrund af flere henvendelser redaktionen af magasinet Grænsen.
Endelig efterlyste Jørgen Bruun Christensen hjælp til sommerens Kulturmøde på Mors.
Else Tornbo spurgte, om ikke Grænseforeningens fremtidige kommunikation burde være en del af
2020-udvalgets arbejde. Der var enighed om, at udvalget i første omgang skal arbejde med
Grænseforeningens omstilling og fremtidige strategier i forbindelse hermed. Det vil være relevant at
inddrage kommunikation på et senere tidspunkt.

Referat af bestyrelsesmødet den 6. maj 2017
Hele bestyrelsen deltog i mødet. Fra sekretariatet deltog Knud-Erik Therkelsen
1. Godkendelse af dagsorden og indlæg ved Jens Andresen
Jens Andresen udtrykte tilfredshed med Sendemandsmødet gennemførelse.
2. Valg af 1. og 2. næstformand
Jørgen Bruun Christensen, Grænseforeningen for Thy og Mors blev genvalgt som 1. næstformand.
Per Grau Møller, Grænseforeningen for Faaborg-Midtfyn blev genvalgt som 2. næstformand.
3. Øvrige valg
a. Røhsmindefonden. Ebbe Fink Nielsen og Edmund Mogensen blev genvalgt for en toårs periode.
b. Løgumkloster Refugium. Dorthe Esbjørn Holck blev genvalgt for en fireårs periode.
c. Inger Johanne Christensens Fond. Gert Mailand blev genvalgt for en ny toårs periode.
4. Forslag til mødeplan
Mødekalender for 2017-2018
Sendemandsmøde 2018: 26.-27. maj på Vingsted Centret
Bestyrelsesmøder 2017: 8-9/9 2017 (Christianslyst), 25/11 2017 kl. 10.30-17.00 (København)
Bestyrelsesmøder 2018: 14/4 (København), 26/5 og 27/5 (Vingsted Centret), 31/8-1/9 (Christianslyst)
24/11 (København)
5. Eventuelt
Der var ingen sager under dette punkt.

Referat den 31. maj 2017
Knud-Erik Therkelsen

