Referat af bestyrelsesmøde
den 9. september 2017 på Christianslyst
Der var afbud fra Niels Jørgen Heick og Peder Damgaard. Fra sekretariatet deltog Knud-Erik
Therkelsen, Gert Mailand, Claus Jørn Jensen og Jeppe Pers. Endvidere deltog proceskonsulent
Benedikte Kaalund i mødet.
Inden selve bestyrelsesmødet var der fredag eftermiddag og aften indlagt oplæg og debat om
Grænseforeningens mediestrategi på de sociale medier ved Merlin Christophersen, og oplæg og
workshop om Grænseforeningen efter 2020 ved proceskonsulent Benedikte Kaalund. Lørdag morgen
var der oplæg ved afdelingsleder Axel Johnsen, der fortalte om arbejdet med bogen om
Grænseforeningens historie, og ved projektleder Simon Faber, der fortalte om forberedelserne til
markeringen af 100-året for Genforeningen i 2020.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 5. og 6. maj 2017
Referaterne blev godkendt. Med henvisning til skærpede regler om hvidvaskning m.m. ændres praksis
nu, således at referatet fra sidste bestyrelsesmøde signeres på det følgende bestyrelsesmøde.
I det udsendte referat af formandskabsmødet den 22. august ændres Vejle Vesteregn til Kreds 20.
3. Orientering ved formand Jens Andresen
Jens Andresen orienterede om en samtale, han havde haft med kultur- og kirkeminister Mette Bock
vedrørende spørgsmålet om dobbelt statsborgerskab til medlemmer af det danske mindretal. Her
havde ministeren givet udtryk for sin bekymring over, at muligheden ville opdele mindretallet i 1. og 2.
klasse og frygt for, at denne opdeling på et tidspunkt ville kunne få tilskudsmæssige konsekvenser.
Jens Andresen erklærede sig enig i ministerens bekymring. Der var enighed om at lodde stemningen
hos SSF og andre i mindretallet og at lade formandskabet arbejde videre med spørgsmålet.
Kulturministeren har udnævnt Anni Matthiesen (V) til ny formand for Sydslesvigudvalget efter Kim
Andersen. Anni Matthiesen er kendt for at være flittig og at sætte sig godt ind i sagerne. Jens
Andresen har inviteret den nye formand til et første møde på Grænseforeningens sekretariat den 28.
september.
Der har været afholdt afskedsreception for generalkonsul Henrik Becker-Christensen, der fik stor ros
for sin indsats for det danske mindretal.
Formand og generalsekretær havde den 7. september et møde med A.P. Møller Fonden, hvor
forskellige perspektiver og muligheder for at støtte det danske arbejde i grænselandet blev drøftet.
Der er igen i år uddelt højskolesangbøger og et legat på 5.000 kr. til samtlige studenter på de to
gymnasier i Sydslesvig. Forrige år modtog to elever legatet og sidste år tre elever, så interessen er
ikke overvældende.
Jens Andresen understregede, at medlemsadresser ikke må formidles videre til tredjepart uden den
enkelte lokalforenings udtrykkelige godkendelse.
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Der har været afholdt et møde med bestyrelsen for Løgumkloster Højskole, repræsentanter for Tønder
Kommune og Niddal el Jabri fra MinoDanmark samt Gry Guldberg Fris og Knud-Erik Therkelsen. Der
arbejdes med at udvikle et nyt idegrundlag for skolen, som tager udgangspunkt i mødet mellem unge
med dansk og anden etnisk baggrund. Under forudsætning af, at skolen placeres i Sønderjylland, og
at den vil styrke mødet mellem forskellige grupper af unge, kan Grænseforeningen involveres som
rådgiver, men ikke økonomisk.
Grænseforeningen var flot til stede på Spejdernes Lejr 2017 i et teltsamarbejde med SSF, SdU og
BDN. Ca. 25 ideer fra spejderlejrens FabTown blev præsenteret, herunder forskellige forslag til
markering af Genforeningsjubilæet i 2020.
Ove Nissen orienterede om forløbet med udpegning af foreningens nye revisor, hvor der nu har været
samtaler med to af tre revisionsfirmaer. Formandskabet blev bemyndiget til at træffe den endelige
afgørelse.
Jørgen Bruun Christensen, Else Tornbo, Ruth Villadsen og Per Grau Møller orienterede foreningens
aktiviteter på Kulturmødet på Mors. Jens Andresen nævnte Grænseforeningens tilstedeværelse som
en positiv markering.
Endelig orienterede formand for GFU Christopher Warnke om arbejdet, bl.a. at der aftenen før i
forlængelse af Ungdommens Folkemøde i Søndermarken, hvor Grænseforeningen og GFU også
havde været aktivt til stede, blev afholdt sommerfest på Arveprins Knuds Kollegium. GFU vil danne
forskellige arbejdsgrupper, som bl.a. skal arrangere debatarrangementer. Der er udsendt
kontingentopkrævning på 75 kr. pr. medlem, hvilket forventes at ville reducere medlemstallet til ca. det
halve.

4. Orientering ved generalsekretær Knud-Erik Therkelsen
Knud-Erik Therkelsen henviste til det udsendte referat af mødet i formandskabet den 22. august, hvor
bestyrelsen kunne finde en lang række oplysninger om Grænseforeningens arbejde de seneste
måneder.
Han orienterede kort om medarbejdersituationen, herunder Anna-Lise Bjeragers sygdom, og at Merlin
Christophersen derfor havde redigeret august-nummeret af Grænsen, og at Rasmus Vangshardt
midlertidigt vil overtage redaktørarbejdet i de kommende et-to numre.
August-nummeret af Grænsen havde givet anledning til en del debat på Facebook. Der havde været
flere gode og seriøse indlæg, men også indlæg fra mere ”kortluntede” skribenter, der uden at have
læst magasinet alligevel havde ret skarpe synspunkter.
Grænseforeningens og GFU’s tilstedeværelse på Roskilde Festival har igen været en succes. Ca. 150
unge deltog, og modtog efterfølgende den såkaldte #RFheroes pris (Roskilde Festival helte) for godt
fællesskab. Aktiviteten har indbragt et overskud på ca. 110.000 kr. til ungdomsarbejdet.
Fra flere evalueringer med forskellige samarbejdspartnere (i mindretallet og Grundtvigsk Forum)
forlyder det enstemmigt, at Folkemødet på Bornholm havde været en succes, og at man er indstillet
på at fortsætte samarbejdet. Flere bestyrelsesmedlemmer omtale arrangementet positivt. Den
økonomiske ramme er overholdt, men prisstigninger må imødeses. Generalsekretæren understregede
vigtigheden af, at bestyrelsesmedlemmer deltager – og inviterede til Folkemødet den 14. til 17. juni
2018.
Endelig orienterede Knud-Erik Therkelsen om sin deltagelse i Copenhagen Summer Universitys
kursus ”Frivillighedens Velfærdsstat – udviklingen i den tredje sektor og civilsamfundet” og om sin

Side 3/3
deltagelse i FUENS kongres i Cluj i Transsylvanien, hvor det europæiske borgerinitiativ blev skudt i
gang.
5. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017
Gert Mailand gennemgik den udsendte budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 samt en budgetkorrektion
for sidste halvdel af året med omkostningerne til den ansatte proceskonsulent indarbejdet. Det er
endnu for tidligt og usikkert at sige noget om årets resultat. Afkastet af vores værdipapirer har i første
halvår være fornuftigt og tilskuddet fra Grænsefonden ligeledes.
6. Evaluering og debat om udviklingen i feriebørnsarbejdet
Jeppe Pers gennemgik de forskellige aktiviteter, han har igangsat for at øge interessen for at få
sydslesvigske feriebørn. Resultatet har været skuffende, og når vi ser på de samlede udgifter
pr. ”mødeuge” har disse nået et foruroligende niveau. Bestyrelsen bemyndigede formandskab og
sekretariat til at drøfte feriebørnsarbejdets fremtid med Dansk Skoleforening.
7. Støtte til lokalforeningerne
Der var udsendt en oversigt over den bevilgede støtte til lokalforeningerne i løbet af 2017. Der var
enighed om ikke at udarbejde detaljeret ansøgningsskema og –procedure, men fastholde en fleksibel
og imødekommende tilskudspraksis, hvor det som hovedregel forlanges, at lokalforeningerne
medfinansierer arrangementer, som der søges tilskud til, og at det man fortærer betaler man selv.
Der var enighed om at fastholde en tæt dialog mellem sekretariat og formandskab om ansøgningerne
og i øvrigt ekspedere dem hurtigt. Endelig orienteres om praksis på de kommende
lokalforeningsmøder.
8. Eventuelt
Intet.
9. Lukket møde – hvis behov herfor
Intet.

Referat den 18. september 2019
Knud-Erik Therkelsen

