REFERAT AF BESTYRELSESMØDET
DEN 3. MAJ 2019 I VINGSTED CENTRET
Der var afbud fra Steen Bo Frandsen, Niels Jørgen Heick, Max Kahrmann og Frigga
Loeck. Fra sekretariatet deltog: Knud-Erik Therkelsen, Marie de Fine Licht, Lars
Dysgård, Peter Del Pin og Claus Jørn Jensen.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen godkendtes.
2. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 23. marts 2019
Bestyrelsen underskrev referatet.
3. Orientering ved formand Jens Andresen
Formanden orienterede om udviklingen i Fælleslandboforeningen samt
Grænseforeningen e.V.’s årsmøde den 23. april. På årsmødet var der ikke flertal for
at sælge De Conrauske Jorder. Bestyrelsen for Grænseforeningen e.V. har meddelt
Fælleslandboforeningen, at denne ikke kan forvente midler fra afkastet af De
Conrauske Jorder. Røhsmindefondens overskud kan kun søges af
Fælleslandboforeningen og kun til kulturelt arbejde. Røhsmindefondens bestyrelse
mødes den 19. juni og tager stilling til, om Fælleslandboforeningen kan få støtte i år.
Pengene skal gå til aktiviteter og ikke til at rydde op.
Som bekendt stiller Grænseforeningen 1.0 mio. kr. i garanti over for Dansk
Skoleforening, som overtager Christianslyst pr. 1. januar 2020. Garantien gælder de
næste fem år til delvis dækning af evt. stort driftsunderskud eller store
vedligeholdelsesarbejder.
På det sydslesvigske samråds møde den 29. april blev man enige om en ny
samarbejdsaftale for samrådet. De ledende administrative chefer vil herefter
fortsætte dialogen om, hvordan man kan øge samarbejdet på tværs af foreningerne.
På samrådsmødet var der enighed om at støtte mindretalskommitteret Johs.
Callsens forslag om at opbygge et mindretallenes kompetencenetværk i Flensborg.
Grænseforeningens Minority Changemaker Project i foråret 2020 passer
indholdsmæssigt perfekt til formålet.
4. Orientering ved generalsekretær Knud-Erik Therkelsen
Der arbejdes på at ansætte en ny medarbejder i en projektstilling efter at Jeppe Pers
er stoppet. Ida Kaae Antonisen er ansat som ny studentermedarbejder.
Studentermedarbejder Alexander Leicht Rygaard bliver færdiguddannet i juni og
ansættes pr. 1. juli og to år frem som kommunikationsmedarbejder.
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Planlægningen af Folkemødet på Bornholm i juni skrider frem. Programmet for teltet
er klar, og der arbejdes på forskellige andre events på pladsen samt deltagelse af ca.
40 unge fra Sydslesvig og ca. 10 af Grænseforeningens Kulturmødeambassadører.
Minority Changemaker Programme har endnu ikke fået tilmeldinger, men det er
forventeligt, fordi der er et år til kurset starter. Der er til gengæld stor interesse for de
planlagte Minority Labs. Folmer Wisti-fonden har bevilget 150.000 kr. til projektet.
Grænseforeningen har et godt samarbejde med ADS Grenzfriedensbund, der er
særligt interesserede i Grænseforeningens Elevambassadører. Generelt er der i
Slesvig-Holsten en stigende interesse for danskundervisning i flertallets skoler.
Sammen med SSF har Grænseforeningen mødtes med to kandidater til
europaparlamentsvalget, Pernille Weiss og Søren Gade, for at tale om
mindretalsspørgsmål i europæisk politik. Ingen andre spidskandidater har svaret på
foreningernes henvendelser. Forslag om at kontakte Christel Schaldemose.
Medlemstallet falder stadig, men tilbagegangen er fladet meget ud de seneste år.
Marie de Fine Licht orienterede om, at et brev til kommunerne, der gør opmærksom
på genforeningsstenene, er klart og bliver sendt i starten af næste uge. Sigurd
Barretts manager, Michael Vitten, fortæller, at det går godt med bookingerne af
Sigurd fortæller om Genforeningen. Der skal nok komme 100 koncerter i hele landet.
5. Debat om relationen mellem Grænseforeningen, Christianslyst og Skoleforeningen
Der blev udtrykt ønske om, at Grænseforeningen ud over at stille en garanti på 1.0
mio. kr. til ekstraordinære situationer også gerne vil deltage i et udvalg, der skal
drøfte en bedre udnyttelse af Christianslyst. I den forbindelse blev det foreslået at få
lavet en professionel undersøgelse af, hvad Christianslyst kan bruges til i fremtiden.
F.eks. kommer der nye muligheder for samarbejde med Jaruplund Højskole og
dermed synergieffekter, fordi Skoleforeningen står for driften af begge.
Skoleforeningens Bygningstjeneste kan desuden klare en del af driften af
Christianslyst. Grænseforeningen samarbejder med Skoleforeningen på flere
områder og har et godt samarbejde.
Bo Trelborg nævnte, at han sidder i Christianslysts Venners Bestyrelse, som er
meget glade for Grænseforeningens garanti og rolle i sagen.
Else Tornbo lagde vægt på, at Grænseforeningen bør have medlemmer i et evt.
kommende fælles driftsudvalg, hvilket bl.a. støttedes af Per Paludan Hansen og
Peder Damgaard så længe, der ikke er tale om drift, men om at følge med og give
input.
6. Endelig godkendelse af bestyrelsens mundtlige beretning til Sendemandsmødet
Beretningen blev drøftet og godkendt.
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7. Gennemgang af Sendemandsmødets forløb
Formanden gennemgik sendemandsmødets forløb.
Foreningens handlingsplan for 2019 var allerede godkendt.
8. Eventuelt
Intet at bemærke.
Referat 6. maj 2019
Marie de Fine Licht
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REFERAT AF BESTYRELSESMØDET
DEN 4. MAJ 2019 I VINGSTED CENTRET
Der var afbud fra Karen-Margrethe Møller, Niels Jørgen Heick og Frigga Loeck. Fra
sekretariatet deltog Knud-Erik Therkelsen og Marie de Fine Licht.
1. Godkendelse af dagsorden
Indlæg ved formand Jens Andresen
Dagsordenen blev godkendt og Jens Andresen erklærede sig tilfreds med det netop
afholdte sendemandsmøde.
2. Valg af 1. og 2. næstformand (skriftlige afstemninger)
Jørgen Bruun Christensen blev genvalgt til 1. næstformand.
Per Grau Møller blev genvalgt til 2. næstformand.
3. Øvrige valg
Jens Andresen valgtes til Løgumkloster Refugiums bestyrelse. Han efterfølger
Dorthe Esbjørn Holck frem til 2021.
Else Tornbo valgtes for en femårig periode til H.P. Hanssens Mindefond.
Røhsmindefonden: Ebbe Fink ønskede ikke genvalg. I stedet valgtes Torben Ravn,
Tønder.
Jens Andresen orienterede om det seneste bestyrelsesmøde i Carsten og Alfred
Boysens Mindefond den 2. maj 2019, hvor han ikke kunne deltage. Bestyrelsen var
blevet enige om at opløse fonden.
4. Eventuelt
Det blev understreget, at formuleringen af stillingsbeskrivelserne for sekretariatets to
nye medarbejdere er vigtig, fordi det er afgørende at man finder de rigtige kandidater.
Der blev efterlyst datoer for lokalforeningsmøderne i efteråret og opfordret til ikke at
lægge møderne i starten og slutningen af efterårsferien.
Max Kahrmann gjorde opmærksom på, at Grænseforeningen Ungdom (GFU)
fremover bliver repræsenteret i bestyrelsen af Frigga Loeck og ham selv.

Referat ved Marie de Fine Licht
Den 7. maj 2019

