REFERAT AF BESTYRELSESMØDET
DEN 16. NOVEMBER 2019
PÅ GRÆNSEFORENINGENS
SEKRETARIAT
Afbud fra Jørgen Bruun Christensen, Per Paludan Hansen, Steen Bo Frandsen, Lars Bjerre og Else
Tornbo. Til stede fra sekretariatet var Knud-Erik Therkelsen, Lars Dysgård, Gert Mailand, Maria Lindahl
Strøm, Per Oetzmann og Marie de Fine Licht.

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
2. Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsens møde den 30. august 2019
Referatet blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer.
3. Orientering ved formanden
Formanden orienterede om det veloverståede besøg af en delegation på 38 sydslesvigere den 14.-15.
november arrangeret af Grænseforeningen og SSF. Bestyrelsens medlemmer deltog i fredagens
program. Desuden orienterede formanden om sin, næstformand Jørgen Bruun Christensens og
generalsekretærens deltagelse i 100-året for Sydslesvigske Feriebørn den 31. august og SSF’s
Landsmøde den 9. november. Ved sidstnævnte blev Gitte Hougaard-Werner valgt som ny formand,
og formanden har taget initiativ til et møde med hende i den nærmeste fremtid.
Formanden fortalte om baggrunden for sit læserbrev ”Sydslesvigske skoler må tåle sammenligningen”
i Flensborg Avis lørdag den 9. november. Det handlede om de hyppige sammenligninger af nøgletal
mellem Sydslesvig og en gennemsnitlig dansk kommune, der for tiden bliver diskuteret pga. en
analyse udarbejdet af konsulentfirmaet Moos-Bjerre om Skoleforeningen. Karsten Nørgaard
Simonsen fortalte, at han havde deltaget i et møde med direktøren for Skoleforeningen. Deraf
fremgik det, at de nødvendige besparelser ser ud til at kunne gennemføres uden at afskedige lærere.
Ruth Villadsen nævnte, at man måske vil nedlægge små skoler af andre årsager end behovet for
besparelser.
Den 7. november mødte formanden og generalsekretæren det nye Sydslesvigudvalg sammen med de
sydslesvigske foreninger i Flensborg. Emnet var resultataftalerne for 2020. Den 2. december deltager
formanden og generalsekretæren desuden i et møde i Det Sydslesvigske Samråd, hvor forslag til
ændringer af opgavefordelingen mellem foreningerne skal diskuteres.
Per Grau Møller spurgte til status for Christianslyst. Formanden svarede, at der ikke er noget nyt siden
sidst. Skoleforeningen står for driften og SdU ejer bygningen.
Højskolernes 175-årsjubilæum blev markeret den 7. november. Formanden, næstformand Jørgen
Bruun Christensen og generalsekretæren deltog i fejringen på Rødding Højskole. Det blev ved denne

lejlighed flere gange understreget, at Grænseforeningen var medaktør ved genopstarten af højskolen
i 2007.
Nationalmuseets udstilling ”Tyskland” åbnede den 9. november. Udstillingen bygger på bogen
”Tyskland – erindringer om en nation” af Neil MacGregor. Udstillingen behandler ikke dansk-tyske
relation er, ej heller 100-året genforeningen.
Onsdag den 13. november havde formanden, generalsekretæren og Per Oetzmann et telefonmøde
med medarbejdere fra Region Syddanmark om mulighederne for at få mere liv i det
grænseoverskridende samarbejde og samarbejde med det danske og tyske mindretal, der kan
fungere som brobyggere. Peder Damgaard roste viljen til at støtte tiltag, der fører til flere møder på
tværs af grænsen og understregede vigtigheden heraf.
Formanden orienterede om planerne om at renovere værelsesfløjene på Vesterled og en
henvendelse fra ejeren, det vil sige Grænseforeningerne i det gamle Ringkøbing amt og Ribe amt, om
økonomisk støtte til projektet som en forudsætning for, at A.P. Møller-fonden vil støtte med et større
beløb.
Per Grau Møller orienterede fra formandskandidatudvalgets arbejde, siden det blev nedsat ved sidste
bestyrelsesmøde. Det planlægges, at en kandidat kan møde bestyrelsen ved næste bestyrelsesmøde
den 6. februar 2020.
4. Orientering ved generalsekretæren
Generalsekretæren orienterede om medarbejdersituationen. Peter Del Pin er stoppet efter af have
været barselsvikar for Maya Bram Sommer, der er kommet tilbage. Alexander Leicht Rygaard er ny i
kommunikationsafdelingen og ansvarlig for deltagelsen i Folkemødet. Maria Lindahl Strøm og Bonnie
C. Barr er nye foreningskonsulenter.
Axel Johnsens bog Grænsen, Folket og Staten. Grænseforeningens Historie 1920 – 2020 lanceres på
Gyldendal den 26. november kl. 15.30. Axel Johnsen holdt et glimrende oplæg om
Grænseforeningens tætte forbindelser til Folketinget ved Synnejysk Allgemeine den 14. november.
Bogen kan købes i boghandelen. Den gives i øvrigt som gave til bestyrelsesmedlemmer i
Grænseforeningens lokalforeninger ved lokalforeningsmøderne i februar.
Generalsekretæren gav en status på Minority Changemaker Programme, der foreløbig har 14
tilmeldinger. Der er et godt samarbejde med Jaruplund Højskole, og programmet er blevet rigtig godt.
Per Oetzmann orienterede om sit arbejde med dansk-sydslesvigsk skolesamarbejde, der dels handler
om elevudveksling, dels om at udarbejde nyt undervisningsmateriale til grundskolen i anledning af
genforeningsjubilæet 2020.
Der er ansøgningsfrist til Sydslesvigudvalget projektmidler den 2. december. Der efterlyses projekter,
der har socialt sigte.
I de seneste dage har der være 55 elevambassadører på besøg i København, hvor de klædes på til
deres frivillige arbejde som elevambassadører.
Marie de Fine Licht orienterede om de kommende arrangementer og tiltag i anledning af
genforeningsjubilæet 2020. Herunder bl.a. lanceringen af www.genforeningssten.dk den 27.
november, konferencen i samarbejde med Folketinget den 10. januar i Landstingssalen på
Christiansborg, Sigurd Barretts 100 koncerter fra januar til juli 2020 samt en ny bog og tilhørende
aktivitetsbog, udarbejdelsen af nyt undervisningsmateriale til grundskolens mellemtrin,

Genforeningsrosen, spillet ”Lige til grænsen”, Minority Changemaker Programme 28. marts – 28. juni,
”Genforen dit fællesskab” ved flest mulige genforeningssten i hele landet den 14. maj samt forsøg på
at få Genforeningen nævnt ved så mange grundlovstaler som muligt. Formanden supplerede med
seneste nyt fra præsidiet for markeringen af Genforeningen, der kan berette om ca. 600
arrangementer i hele landet i 2020.
Max Kahrmann gennemgik på vegne af sendemandsmødeudvalget planerne for Sendemandsmødet
den 2. og 3. maj 2020, hvor Grænseforeningens 100-årsjubilæum skal fejres på Vingsted Centret.
5. Regnskab/budgetopfølgning pr. 30. september 2019
Lars Dysgård fremlagde det forventede årsresultat for 2019 på baggrund af det udsendte regnskab af
30. september 2019. Han forklarede bl.a. at udgifter i forbindelse med genforeningsjubilæet i 2020
generelt først bogføres i 2020.
Lars Dysgård foreslog på baggrund af en henvendelse fra lokalforeningen i Sønderborg, at
landsforeningen tilbyder lokalforeningerne at opbevare deres formuer mod et gældsbevis, så
lokalforeningerne undgår de tab, de for tiden oplever på f.eks. korte obligationer.
Peder Damgaard støttede forslaget, men lagde samtidig op til, at der ikke skal loves 0% i rente til
lokalforeningerne, fordi det vil gå ud over landsforeningen som økonomien ser ud nu. Desuden
understregedes at modellen skal tænkes grundigt igennem, så der f.eks. er en klar aftale om frist for
udbetalinger. Konklusionen blev, at det skal undersøges nærmere, hvordan det kan skrues sammen til
fordel for alle parter, og hvor stor interessen er fra lokalforeningerne.
6. Budget 2020
Lars Dysgård gennemgik budgettet for 2020, der var blevet udsendt inden mødet. Omkostningerne er
større end i 2019 pga. 2020-aktiviteterne, Minority Changemaker Programme, et større
Sendemandsmøde, en øget kommunikationsindsats og de to nye lokalforeningskonsulenters arbejde.
Der budgetteres med et underskud på 6,3 mio. kr. som forventes dækket af de næste års indtægter.
Budgettet blev godkendt.
Formanden spurgte i forlængelse af samtalen om budgettet, om bestyrelsens holdning til ansøgninger
fra lokalforeninger om ekstra tilskud til genforeningskoncerter med Sigurd Barrett. Karsten Nørgaard
Simonsen redegjorde for de særlige omstændigheder ved lokalforeningen i Aalborgs samarbejde med
Musikkens Hus i Aalborg. Per Grau Møller gav udtryk for, at det vil være uhensigtsmæssigt, hvis nogle
lokalforeninger får ekstra tilskud mens andre regner med at finansiere koncertudgifterne ved
billetindtægter, som der er lagt op til. Efter en drøftelse i bestyrelsen blev det besluttet at overlade
behandlingen af ansøgningerne til formandskabet ud fra meningstilkendegivelserne på mødet.
Karsten Nørgaard Simonsen ville se på muligheder for finansiering fra andre fonde og vender tilbage
herom.
7. Præsentation af foreningskonsulenter
Maria Lindahl Strøm fremlagde på egne og Bonnie C. Barrs vegne deres erfaringer fra den første
halvanden måned som foreningskonsulenter og deres planer for de næste måneder. De har været i
kontakt med en række lokalforeninger allerede, der ønsker nye medlemmer og nye kræfter i
bestyrelserne. Desuden efterspørges kursus i at blive mere synlig via sociale medier. Derfor
arrangeres to kurser den 11.12. og 9.1. ved Merlin Christophersen, webredaktør og projektleder i
Grænseforeningens sekretariat. Hvis der er interesse for flere kurser, kan det arrangeres. Den nye
hjemmeside giver gode muligheder for at gøre sin lokalforening synlig. Foreningskonsulenterne er

begyndt at hjælpe en række lokalforeninger med at lægge indhold på de nye sider og vise, hvordan
man gør. Der arbejdes på at udarbejde et idekatalog med inspiration til fornyelse af aktiviteter og
idéudveksling mellem lokalforeningerne. Lokalforeningskonsulenterne (Maria Lindahl Strøm, Bonnie
C. Barr og Claus Jørn Jensen) har været i Sydslesvig og mødt amtskonsulenterne.
8. Drøftelse af Grænseforeningens deltagelse i diverse bestyrelser
Bestyrelsen drøftede, hvordan man stiller sig i forhold til at være præsenteret i bestyrelser for
højskoler i Sønderjylland, der ofte har en række kurser om emner relateret til grænselandet. Konkret
er Refugiet i Løgumkloster i øjeblikket involveret i opstarten af den nye højskole i Løgumkloster.
Formanden foreslog, at man fortsat lader lokalforeningen i Tønder udpege en repræsentant til
bestyrelsen for Løgumkloster Højskole. Han begrundede forslaget med, at det generelt giver god
mening for Grænseforeningens medlemmer at sidde i højskolers bestyrelser, fordi
Grænseforeningens formål går fint i tråd med højskolernes. Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget.
Bestyrelsen valgte Karsten Nørgaard Simonsen som Grænseforeningens repræsentant i Danske
Sømands- og Udlandskirker (DSUK)’s repræsentantskab.
9. Eventuelt
De næste bestyrelsesmøder afholdes den 6. februar og 21. marts 2020.
Peder Damgaard meddelte at han ønsker at udtræde af bestyrelsen til Sendemandsmødet den 2.-3.
maj 2020.
Karsten Nørgaard Simonsen takkede for, at bestyrelsen var inviteret til at deltage i sydslesvigernes
besøg i København, men efterlyste bedre information fra sekretariatet på forhånd, hvilket blev taget
til efterretning. Kirsten Rykind-Eriksen udtrykte desuden et ønske om at turen ikke lægges samtidig
med BogForum i Bella Center.
10. Lukket møde – hvis behov herfor.
Der var ikke behov for lukket møde. Formanden afsluttede mødet.

København 16. november 2019
Referat ved Knud-Erik Therkelsen og Marie de Fine Licht,

