
 

 

 

 

 

 

 

 

REFERAT AF BESTYRELSESMØDET  

DEN 6. FEBRUAR 2020  

PÅ HOTEL SEVERIN I MIDDELFART 

 
 

  

Der var afbud fra Max Kahrmann, Steen Bo Frandsen og Lars Bjerre. Erling Rørdam havde desuden varslet, 
at han kom kl. 18.00. 

Københavns biskop Peter Skov-Jakobsen deltog i sidste del af mødet. 

Fra sekretariatet deltog: Knud-Erik Therkelsen og Marie de Fine Licht. Merlin Christophersen deltog under 
punkt 7. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt med den ændring, at punkt 7. blev behandlet først. 

2. Godkendelse og underskrift af referat af bestyrelsens møde den 16. november 2019 
Referatet blev godkendt og skrevet under.  
 
3. Orientering ved formanden 
Jens Andresen orienterede om Samrådsmødet den 3. februar, hvor Skoleforeningen foreslog at nedlægge 
tre skoler. Sekretariatslederne har fremlagt et katalog på 60 sider om, hvordan man kan ændre 
organisationen af mindretallet.  

Formanden orienterede om mødet den 17. januar i Grænseforeningen e.V., hvor man besluttede at 
forelægge generalforsamlingen i maj en plan for, hvordan midlerne skal anvendes i foråret til aktiviteter, der 
udføres i landdistrikterne i Sydslesvig.  

Grænseforeningerne i Ringkøbing og Ribe amter ejer Vesterled. Der er udarbejdet et projekt til 22 mio. kr. til 
fornyelse af de to elevfløje og bedre forhold for lærerne samt fornyelse af rensningsanlægget. A.P. Møller 
Fonden har givet tilsagn om 15 mio. kr. Formanden har drøftet sagen med formand for Vesterled Carsten 
Dalgaard og Skoleforeningen. Enten skal der findes midler udefra eller projektet skal skæres til, så det 
passer til de 15 mio. kr. En bærende ide bag projektet er, at rigsdanske skolebørn kan mødes med 
jævnaldrende sydslesvigske børn på Vesterled.  
 
Formanden orienterede kort om nytårsreceptionen i SSW. SSW tager for tiden stilling til, om partiet skal stille 
op til forbundsdagsvalget i Tyskland, hvilket ikke er sket i mange år.  
 
4. Orientering ved generalsekretæren 
Generalsekretæren orienterede om de mange positive initiativer og aktiviteter fra sekretariatet, der allerede 
er godt i gang i genforeningsåret. Der er kommet 364 nye medlemmer siden særnummeret af Grænsen blev 
sendt ud den 6. december. Bo Trelborg tilføjede, at han havde fået en række positive tilkendegivelser fra 
abonnenter på Kristeligt Dagblad i sit lokalområde. 
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Der arbejdes på en omstrukturering og professionalisering af lokalforeningernes programmer, hvilket vil blive 
præsenteret på de næste to lokalforeningsmøder.  
 
Generalsekretæren orienterede om planlægningen af Sendemandsmødet, der er godt på vej.  
Minority Changemaker Programme forventer 35 deltagere, og vi har nu indledt en dialog med 
samarbejdspartnerne om, hvordan det internationale højskolekursus kan fortsætte i årene fremover.  
Der er blevet afholdt et succesfuldt kursus for 48 gymnasielærere i Flensborg og en temadag for 18 
grundskolelærere i samarbejde med FALIHOS. Der er kommet mange positive tilbagemeldinger.  
 
Marie de Fine Licht gav en status på genforeningsaktiviteterne og den store interesse fra medierne. Kirsten 
Rykind-Eriksen supplerede med flere positive oplevelser fra lokale arrangementer og udstillingen ”Fra 
Folkesag til venskabsbesøg” i Vejle. Formanden efterspurgte, at lokalforeningskonsulenterne kommer med 
indspark og provokationer på lokalforeningsmøderne for, at de kan udnytte potentialet i genforeningsjubilæet 
bedst muligt.  
 
5. Regnskab/budgetopfølgning pr. 31. december 2019 
Generalsekretæren fremlagde den aktuelle forventning til årsresultatet for 2019 med det forbehold, at 
revisionen foregår i disse dage.  

 
6. Revideret budget 2020 
Formanden redegjorde for problemerne med at budgettere, når vi ikke kender bevillingerne fra 
Grænsefonden før i maj måned. Formandskabet havde tilsluttet sig forslaget om at ændre regnskabsprincip, 
så det fulde tilskud fra Grænsefonden fremover indtægtsføres i det følgende regnskabsår, så de udbetalte 
beløb fra november bliver indtægtsført i den følgende maj måned. Bestyrelsen støttede forslaget.  
 
Det oprindeligt budget fastholdes, idet der forventes et tilskud fra Grænsefonden i samme størrelsesorden 
som oprindeligt budgetteret. Dog anførte Peder Damgaard, at han mente at afkastet af urealiserede 
aktiebeholdninger kunne komme til beskatning efter to år. 
 
7. Intern evaluering af den nye hjemmeside 
Merlin Christophersen orienterede om tankerne bag den nye hjemmeside og gennemgik statistik fra Google 
Analytics, der bl.a. viste at antallet af brugere og besøg var steget med 30-35 %. Desuden er brugernes tid 
på hjemmesiden steget med ca. 30 % og antallet af brugere, der forlader hjemmesiden fra første visning 
uden at klikke videre til en anden del af hjemmesiden, er faldet fra ca. 80% til ca. 30 %. 
Det er altså lykkedes at fastholde brugerne længere på hjemmesiden.  
 
Karsten Nørgaard Simonsen gav udtryk for tilfredshed med den positive tendens og udtrykte interesse for, 
om det vil fortsætte efter 2020. Else Tornbo understregede, hvor let og overskuelig den nye hjemmeside er i 
forhold til den gamle. Kirsten Rykind-Eriksen havde især brugt arrangementssiden og gav udtryk for, at det 
er svært at bruge oversigten, fordi man kommer tilbage til søgesiden hver gang man vil tilbage. Knud-Erik 
Therkelsen gjorde opmærksom på, at man på alle dele af den nye hjemmeside kan vælge ”Service for 
lokalforeninger”. Per Grau Møller roste opsætningen på nær, at det er svært at se, hvordan man bliver 
medlem af Grænseforeningen, når man ser hjemmesiden på en iPad, fordi det ikke står øverst ligesom på 
en pc. Det kan desuden være besværligt at gå tilbage til en tidligere side, når man læser om 
genforeningssten. Per Grau Møller fremførte endvidere, at det er besværligt at gå tilbage til forskellige 
digitale pdf-udgaver af magasinet Grænsen og at arrangementer i arrangementskalenderen slettes for tidligt. 
Per Paludan Hansen var dybt imponeret over, hvor super flot hjemmesiden er blevet. Den er nem at finde 
rundt i. Han understregede, at det er positivt, som Google Analytics viser, at brugerne i stor stil kommer ind 
på hjemmesiden, finder de oplysninger, der skal bruge og finder andre interessante oplysninger. Per Grau 
Møller roste, hvor let det er blevet for lokalforeninger at oprette arrangementer. Frigga Loeck roste, hvor 
mange forskellige ting, der er passet ind på én hjemmeside og hvor moderne, den virker, når man kommer 
ind på den. Det er især en fordel, når fx unge i kontakt med GFU besøger siden.   
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8. Orientering fra formandskandidatudvalget 
Jørgen Bruun Christiansen takkede på udvalgets vegne for forslagene til formandskandidater fra 
bestyrelsen. Udvalget har holdt en række møder om hvilken linje og kandidater, man ønskede. Den 30. 
januar mødtes udvalget med formandskandidaten i to timer. På den baggrund indstillede udvalget Peter 
Skov-Jakobsen, biskop i Københavns Stift, til formand for Grænseforeningen. Efter en samtale med Peter 
Skov-Jakobsen tilsluttede bestyrelsen sig enstemmigt forslaget om, at Peter Skov-Jakobsen opstilles som 
bestyrelsens kandidat til formandsposten (efter at han og medarbejderne havde forladt lokalet). 
Øvrige valg i forbindelse med Sendemandsmødet: 
 
Else Tornbo, Karsten Nørgaard Simonsen, Niels Jørgen Heick, Ruth Villadsen, Kirsten Rykind-Eriksen og 
Karen Margrethe Møller er på valg. Alle bortset fra Karen Margrethe Møller modtager genvalg. Sidste frist for 
opstilling af kandidater til bestyrelsen er lørdag den 7. marts. 
 
Ressourcepersoner:  
Per Paludan og Steen Bo Frandsen (med forbehold for deltagelse i alle møder) vil gerne fortsætte. Peder 
Damgaard trækker sig ved Sendemandsmødet. Spørgsmålet om ny ressourceperson drøftes på næste 
bestyrelsesmøde. 
 
9. Eventuelt 
Frigga Loeck orienterede om en AKKS-workshop i januar, hvor Grænseforeningens ungeprojekter blev 
præsenteret som inspiration for andre foreninger, der ønsker at komme i kontakt med unge. 
 
10. Lukket møde 
Der var ikke behov for lukket møde.  

 
 
 
 
Referat den 10. februar 2020 
ved Knud-Erik Therkelsen og Marie de Fine Licht  
 
 


