
 

 

 

 

 

 

 

  

Referat af bestyrelsesmøde  
den 25. november 2017 på sekretariatet 

 
Der var afbud fra Lars Bjerre og Steen Bo Frandsen. Fra sekretariatet deltog Knud-Erik Therkelsen, 
Gert Mailand, Claus Jørn Jensen, Jeppe Pers, Gunvor Vestergaard og Flemming Hvass. Endvidere 
deltog proceskonsulent Benedikte Kaalund i mødet. 
 
 
1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 9. september 2017 
Referatet blev godkendt og underskrevet.  
 
3. Orientering ved formand Jens Andresen 
Formanden indledte med at gøre opmærksom på, at de fleste orienteringspunkter er udsendt som 
referat af formandskabets møde den 31. oktober. 
 
Formanden har haft et frokostmøde med generalsekretær Jens A. Christiansen om det fremtidige 
samarbejde mellem Grænseforeningen og Sydslesvigsk Forening. Forskellige konkrete temaer blev 
drøftet, herunder hvor meget Kulturmødeambassadørerne bør fylde i oplysningsarbejdet, et eventuelt 
kommunikationssamarbejde, Folkemødet på Bornholm m.m. Jens A. Christiansen lovede, at han ville 
undersøge mulighederne for, at Grænseforeningen blev optaget som fuldgyldigt medlem af Det 
sydslesvigske Samråd.  
  
Situationen i Sydslesvig i forbindelse med debatten om Mindretallenes Hus og spørgsmålet om 
dobbelt statsborgerskab blev drøftet. I sammenhæng hermed redegjorde formanden for 
perspektiverne i FUEN – og den aktuelle situation.  
 
Folketingsturen forløb godt med frokost med Folketingets præsidium, møde i Sønderjysk Allgemeine 
med Anni Matthiesen, tur til Malmø og Lund og afsluttende teaterforestilling. Samværet gav god 
mulighed for uformelle samtaler med repræsentanter for mindretallet.  
 
Der har været møder med formand for Sydslesvigudvalget Anni Matthiesen den 25. oktober og den 16. 
november. Alt tyder på, at vi vil få et tæt og tillidsfuldt samarbejde med den nye formand.  
 
På baggrund af en henvendelse fra Grænseforeningerne for Rødding-Vejen, Aabenraa og Haderslev 
har formanden haft et møde med formændene herfra om et sønderjysk samarbejde om 
medlemshvervning og et samarbejdsprojekt med Flensborg Avis og SSF. Formandens referat herfra 
førte til en længere drøftelse om samarbejdet mellem de sønderjyske grænseforeninger og om, hvilke 
krav bestyrelsen vil opstille for at imødekomme ansøgninger fra de fem lokalforeninger.  
 
Formand for GFU Christopher Warnke orienterede om arbejdet i Grænseforeningen Ungdom. Der er 
modtaget kontingent fra 57 medlemmer. Christopher forventer, at antallet af betalende medlemmer vil 
stige til ca. 75 inden slutningen af året. Der har været afholdt et velbesøgt møde om udviklingen i 
Catalonien julefrokost er planlagt. Der arbejdes på et nyt ungdomsprojekt i 2018, eventuelt i 
samarbejde med Jugendverband Europäische Volksgruppen (JEV). GFU planlægger foreningens 
generalforsamling afholdes uafhængigt af Sendemandsmødet. 
 

https://www.google.dk/search?q=Jugendverband+Europ%C3%A4ische+Volksgruppen&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjo07f2jYLYAhXCF5oKHamRCiIQBQgjKAA
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4. Orientering ved generalsekretær Knud-Erik Therkelsen 
Knud-Erik Therkelsen orienterede om medarbejdersituationen. Christopher Warnke er ansat som 
studentermedhjælper i forbindelse med opbygning af GFU.  
Sekretariatet arbejder med en handlingsplan i forbindelse med den nye databeskyttelsesforordning, 
som træder i kraft den 25. maj 2018. GF har meget personhenførbar data i form af e-mails, 
deltagerlister, billeder m.m., som der skal laves procedurer for håndteringen af eller som skal slettes. I 
processen skal vi være opmærksomme på Arkivloven, som samtidig forpligter foreningen på at 
gemme informationer til senere forskning. 
 
Arbejdet med indsamling af underskrifter til Minority Safepack forløber langsomt. Antallet af 
underskrifter i forskellige lande blev sammenlignet. I Danmark har vi nået ca. 15% af målsætningen 
mens man i f.eks. Rumænien er oppe på 250%, Ungarn 31%, Letland 25% og Tyskland ca. 3% af 
målsætningen. Totalt er der d.d. indsamlet 81.198 underskrifter af den million, som er målet. Per 
Paludan Hansen foreslog at der tages kontakt til de folkeoplysende organisationer i Danmark om et 
fælles initiativ.   
 
Ca. 50 elevambassadører har været på besøg i København og her bl.a. haft et møde med Anni 
Matthiesen, møde med elever fra Sct. Petri Gymnasium og samarbejde med Zahles Gymnasium, som 
efterfølgende besøgte Sydslesvig med 140 1.g’ere. Der er her i efteråret stor efterspørgsel på KMA-
besøg. Det vurderes at der har været kontakt til ca. 1.600 unge. 
 
Knud-Erik Therkelsen indgår i et samarbejde med MinoDanmark om genstart af Løgumkloster 
Højskole. Der har været afholdt et orienterende møde med repræsentanter for den nuværende 
skolekreds/bestyrelse og repræsentanter for Tønder Kommune. Der er fundet et ungt interesseret 
forstanderpar, som indgår i arbejdet. Grænseforeningen involverer sig ikke økonomisk i højskolens evt. 
genetablering. 
 
Folkemødet på Bornholm er under forberedelse. Bestyrelsesmedlemmer blev inviteret til at deltage. 
Der har været afholdt et første koordinerende møde med de sydslesvigske organisationer, som 
udviser stor interesse for deltagelse. Der forventes 60 unge med fra de to gymnasier i Sydslesvig.  
 
Den nye brochure ”Oplev Sydslesvig” blev uddelt til orientering. Projektet, der ledes af Katrine Hoop, 
har tekniske problemer med etablering af hjemmeside. 
 
Der er ansøgningsfrist 1. december for projektansøgninger til Sydslesvigudvalget. Grænseforeningen 
indgår i to ansøgninger, nemlig et Efterskoleprojekt i samarbejde med Dansk Skoleforening (som er 
projektansvarlig) og et projekt for journaliststuderende i samarbejde med Syddansk Universitet 
 
Analysefirmaet Moos-Bjerre, der i begyndelsen af 2017 offentliggjorde undersøgelsen om 
mindretallets værdi for Danmark, har henvendt sig med et forslag om kortlægning af danskernes viden 
om Sydslesvig. Der arbejdes videre med forslaget. 
 
Grænseforeningen har i samarbejde med Simon Faber som en del af planlægningen af 2020-
markeringen taget initiativ til en række koordinerende møder for de nationale foreningers netværk, 
museer og andre institutioner nord og syd for grænsen samt institutioner i Danmark, som arbejder 
med digitalt undervisningsmateriale. Konkret arbejdes der med Syddansk Universitet/Steen Bo 
Frandsen med forberedelse af en konference i København den 10. januar 2020 som indledning til 
markeringen. Kirsten Rykind-Eriksen orienterede om planer om en konference i Kongernes Jelling i 
april 2020 og et folkemøde på Skamlingsbanken i samarbejde med Kolding Kommune.   
 
5. Budgetopfølgning pr. 30. september 2017  
Den udsendte budgetopfølgning blev taget til efterretning.  
Tiltrædelsesprotokollat til Ri statsautoriserede revisorer blev godkendt og underskrevet. 
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Bestyrelsen besluttede endvidere at overføre den testamentariske gave fra Valborg Hansen på 
5.332.563 kr. til grundkapitalen i Anna-Marie og Viggo Bønnerups Fond.  
 
6. Budget for 2018. Uddeles på mødet. 
Det udsendte budget for 2018, som udviser et underskud på 991.000 kr. efter finansielle poster, blev 
taget til efterretning. Gert Mailand gjorde opmærksom på, at der er indregnet et afkast på 2,75 % p.a. 
fra Grænsefonden, egne fonde og legater samt egen værdipapirbeholdning. En tidligere gave på 
550.000 kr. tages til indtægt i 2018. Peder Damgaard undrede sig over denne disposition, som derfor 
blev grundigt drøftet.  
 
7. Rapport fra 2020-udvalget 
Benedicte Kaalunds udsendte rapport og det fremtidige arbejde med 2020 blev grundigt behandlet. 
Rapporten betragtes som bestyrelsens interne arbejdspapir. Drøftelsen refereres ikke. 
 
8. Udviklingen omkring Christianslyst. 
Knud-Erik Therkelsen redegjorde for de afholdte møder i det såkaldte Strategiudvalg, som arbejder 
med Christianslysts fremtid set i et længere perspektiv. Leder af kursusejendommen Liselund i 
Slagelse Mogens Hemmingsen var inviteret til mødet den 7. november og fremlagde sin vurdering af 
mulighederne på Christianslyst.  
 
Fra de sydslesvigske medlemmer af udvalget er det blevet understreget, at der i Danmark ingen 
politisk forståelse vil være for at lukke Christianslyst, og at dette ikke er en mulighed. Den største 
udfordring er derfor at fastholde Christianslysts gode navn og høje serviceniveau. 
 
9. Eventuelt 
Næste bestyrelsesmøde den 13.-14. april 2018 i Sydslesvig, formentlig på Christianslyst. Selve 
bestyrelsesmødet holdes fredag aften mens der lørdag formiddag er et fælles bestyrelsesmøde med 
de sydslesvigske organisationer. 
 
Lokalforeningsmøder den 10. februar i Jystrup og den 17. februar i Middelfart 
Sydslesvigkonference den 17. marts 2018 
 
10. Lukket møde – hvis behov herfor 
Der var en kort drøftelse under dette punkt. Refereres ikke. 
 
 
 
Referat den 6. december 2017 
Knud-Erik Therkelsen 


