REFERAT AF BESTYRELSESMØDET
DEN 30. AUGUST 2019
PÅ HØJSKOLEN ØSTERSØEN I AABENRAA
Der var afbud fra Per Paludan Hansen, Niels Jørgen Heick, Erling Rørdam og Frigga Loeck.
Fra sekretariatet deltog Knud-Erik Therkelsen, Lars Dysgård, Per Oetzmann, Claus Jørn
Jensen, Gunvor Vestergaard og Marie de Fine Licht. Desuden deltog Jens Horstmann kl. 2021.
Formanden bød Per Oetzmann velkommen og fortalte, at Jens Horstmann ville komme
senere.
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt med et ekstra punkt vedr. nedlæggelsen af ”Sydslesvigske
Børns Ferierejser”.
2. Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsens møder den 3. og 4. maj 2019
Referatet blev godkendt og underskrevet.
3. Orientering ved formand Jens Andresen
Formanden orienterede om en henvendelse til den nye kulturminister, Joy Mogensen, for at
bede om et møde, hvor han vil introducere hende for foreningens arbejde. Der er endnu ikke
kommet svar fra ministeren.
Formanden har den 19. august været til møde i Præsidiet for Markeringen af Genforeningen.
Det ser ud til at lykkes at gøre markeringen til en landsdækkende begivenhed. Programmet
lanceres ved to lejligheder i Sønderjylland og København hhv. ultimo 2019 og januar 2020.
Dronningen besøger Sydslesvig den 3.-6. september. Formandskabet deltager i en reception
på Flensborghus den 6. september. Jens Andresen og Knud-Erik Therkelsen deltager
desuden i en middag den 4. september.
Grænseforeningen bidrog i 2008 til finansieringen af en bogbus til Centralbiblioteket.
Centralbiblioteket har henvendt sig vedr. et nyt bidrag, men fået at vide, at vi ikke kan
bidrage i øjeblikket pga. store udgifter til genforeningsjubilæet.
Formanden orienterede om en fondsansøgning vedr. byggeri på Vesterled, der laves om
pga. fejl i beregningerne.
Formanden deltog i Danske Sømands- og Udlandskirkers årsmøde i weekenden på Nyborg
Strand.
Som repræsentant for Grænseforeningen er formanden medlem af Løgumkloster Refugium,
hvor han har været med til at overtage Løgumkloster Højskole, der skal blive en almindelig
højskole, der beskæftiger sig med emner, der til dels er afstemt med refugiets aktiviteter.
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4. Orientering ved generalsekretær Knud-Erik Therkelsen
Generalsekretæren orienterede om medarbejdersituationen på sekretariatet, hvor Wienke
Reimer sagde op i maj og stoppede med udgangen af juni. Jens Horstmann er derefter
blevet ansat som ny projektleder for Minority Changemaker Programme. Per Oetzmann
præsenterede sig for bestyrelsen som ny projektleder for dansk-sydslesvigsk
skolesamarbejde og fortalt om sin baggrund. Per Öetzmann erstatter Jeppe Pers og skal
desuden udarbejde nyt undervisningsmateriale til grundskolen i samarbejde med Gunvor
Vestergaard. Generalsekretæren orienterede om ansættelsen af to foreningskonsulenter.
Der har været en første runde ansættelsessamtaler og de to nye medarbejdere forventes at
starte den 1. november 2019.
Generalsekretæren fortalte om Grænseforeningens samarbejde med SSF om at starte en
skoletjeneste ved Danevirke Museum. Folkemødet 2020 planlægges i samarbejde med
mindretallet. Man ønsker at gøre noget ekstra ud af det pga. genforeningsjubilæet.
Generalsekretæren orienterede desuden om arbejdet med en strukturreform af
foreningernes samarbejde i Sydslesvig, som han følger.
Per Grau Møller orienterede om lokalforeningsudvalgets møde før sommerferien, hvor man
fik den nye hjemmeside præsenteret. Udvalget holder ikke flere møder.
Jørgen Bruun orienterede om arbejdet i sendemandsmødeudvalget, der skrider fremad.
Jørgen Bruun gjorde desuden opmærksom på, at man skal taste oplysninger om sine
genforeningsarrangementer i 2020 ind i genforeningssekretariatets hjemmeside senest den
31. oktober 2019.
5. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2019
Lars Dysgård præsenterede halvårsregnskabet. Det forventes, at regnskabet svarer til
budgettet i slutningen af året. Minority Changemaker Programme vil bruge flere penge i
anden halvdel af året, fordi der holdes flere Minority Labs end i foråret. De finansielle poster
tegner pt. bedre end budgetteret.
6. Formandsskifte.
Jens Andresen har meddelt, at han ikke genopstiller til formandsposten på
Sendemandsmødet i 2020. Han forlod derfor mødet sammen med medarbejderne.
Bestyrelsen nedsatte et formandskandidatudvalg bestående af Else Tornbo, Peder
Damgaard, Max Kahrmann, Per Grau Møller og Jørgen Bruun Christensen fra bestyrelsen.
Desuden vil der blive udpeget 2-3 eksterne medlemmer.
Formanden og medarbejderne vendte herefter tilbage til mødet.
7. Status for markering af Genforeningsjubilæet
Marie de Fine Licht orienterede om sekretariatets planer at magasinet Grænsen formidles
som et indstik i Weekendavisen og Kristeligt Dagblad i december 2019 (med
Genforeningsjubilæet som tema) samt i Jyske Vestkysten i juni 2020 (med dansk-tysk
venskabsår som tema)
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Gunvor Vestergaard orienterede om projektet ”Unge sætter fokus på de dansk-tyske
relationer” som Grænseforeningen samarbejder med flere faglige organisationer om. Gunvor
Vestergaard fortalte endvidere om samarbejdet mellem DGI Nordsjælland og
Grænseforeningen i Hillerød.
Claus Jørn Jensen orienterede om Skoleforeningens projekt ”Ung Genforening” i uge 20.
Man kan se de sydslesvigske skolers planer på Unggenforening.de På hjemmesiden kan
man også se en liste over aktiviteter, som lokalforeningerne kan hjælpe med. Claus Jørn
Jensen orienterede desuden om de samtidige arrangementer ved flest mulige
genforeningssten den 14. maj 2020, der arrangeres i samarbejde med Efterskoleforeningen
og Dansk Friskoleforening.
Gunvor Vestergaard og Claus Jørn Jensen vil måske lave et samarbejde med DBU og
måske Dansk Håndboldforbund om dette. Kirsten Rykind Eriksen foreslog at
Grænseforeningens lokalformænd kan bidrage til de lokale events med taler om stenenes
historie og betydning. Ruth Villadsen supplerede med Sorø Grænseforenings planer for
genforeningsjubilæet, Per Grau Møller om næste års arrangementer ved alle
genforeningssten i Faaborg-Midtfyns område i samarbejde med lokale aktører og Lars Bjerre
om et samarbejde med Svendstrup Efterskole i Næstved om et arrangement i forlængelse af
en koncert med Sigurd Barrett.
Max Kahrmann orienterede om Grænseforeningen Ungdoms politiske konference i
Landdagen i Kiel og Folketinget i marts 2020 for 40 danske og 40 tyske ungdomspolitikere.
Datoen offentliggøres i løbet af nogle uger. Målet er, at konferencen munder ud i et 80 siders
dokument om det dansk-tyske samarbejde, som overrækkes Folketingets formand.
Max Kahrmann orienterede desuden kort om GFU’s arbejde. Det sorbiske mindretal i
Østtysklands forening fejrer 25-års jubilæum i efteråret, som GFU er inviteret til.
Kirsten Rykind Eriksen orienterede om Folkefesten i Jelling, hvor Kreds 20 og en række
samarbejdspartnere er i gang med planlægning og fondsansøgninger.
8. Minority Changemaker Programme 2020
Jens Horstmann fortalte om sin baggrund som lærer på Rødding Højskole, hvor han bl.a. har
erfaring med at starte højskole. Han gav desuden en status på Minority Changemaker
Programme, der bl.a. har en udfordring i form af ikke at have nogen tidligere elever, der kan
reklamere for kurset. Han er for tiden i gang med at mødes med samarbejdspartnere og ude
at opsøge mulige deltagere. Han skal bl.a. med til en konference i Rusland i oktober.
9. Nedlæggelse af Sydslesvigske Feriebørns Rejser
Formanden orienterede om formandskabets indstilling til bestyrelsen om at nedlægge
Sydslesvigske Feriebørns Rejser. Baggrunden er konstant dalende deltagelse i mange år, og
at det ikke i længden kan forsvares økonomisk. Bestyrelsen tilsluttede sig, at Grænseforeningen trækker sig ud af projektet, som i øvrigt også er blevet droslet ned af
rejsekonsulenterne og rejsekontoret. Hvis forældre fremover ønsker at modtage et feriebarn,
skal man henvende sig til Dansk Skoleforenings Rejsekontor i Flensborg. Skoleforeningen vil
derefter formidle kontakt mellem forældre, så de selv kan mødes og aftale ferieophold for
deres børn. Formanden og generalsekretæren deltager i markeringen af 100-året for
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Feriebørn den 31. august på Ungdomskollegiet, hvor ovenstående ændringer vil blive nævnt
i talerne.
9. Eventuelt
Bestyrelsesmødet den 7. oktober bliver muligvis et formandskabsmøde. Der gives besked to
uger før, om det er relevant at indkalde bestyrelsen.
Peder Damgaard gjorde opmærksom på, at der står arrangementer i seneste nummer af
Grænsen, som fandt sted, før han modtog magasinet. Generalsekretæren lovede, at det ikke
ville ske igen. Det blev tilføjet fra bestyrelsen, at det er et rigtig godt interview med Hinrich
Jürgensen og Jens A. Christiansen i det seneste nummer, og der blev overbragt ros fra et
nyt medlem af Grænseforeningen, der er meget imponeret af magasinet Grænsen.

Referat den 3. september 2019
Marie de Fine Licht og Knud-Erik Therkelsen

