Referat af møde i Grænseforeningens bestyrelse
Tirsdag den 25. august 2020 i Middelfart
Afbud fra: Max Kahrmann, Lars Bjerre, Steen Bo Frandsen og Karen-Margrethe Møller.
Fra sekretariatet deltog Knud-Erik Therkelsen, Marie de Fine Licht, Lars Dysgård, Maya Bram
Sommer, Maria Strøm, Bonnie C. Barr. Biskop Peter Skov-Jakobsen deltog i hele mødet mens
kulturmødeambassadørerne Kjell Knudten, Svenja Naujeck og Ella Yar deltog under pkt. 1 - 2.
1. Godkendelse og underskrift af referat af mødet den 11. juni 2020 og denne dagsorden
Formanden bød velkommen, referatet blev underskrevet og dagsordenen godkendt.
2. Projekt Kulturmødeambassadører
Maya Bram Sommer, projektleder for Kulturmødeambassadørerne, fortalte om projektets start i
2009, udviklingen frem til i dag og præsenterede en kort videofilm om kulturmødeambassadørernes arbejde. Kulturmødeambassadørerne Kjell Knudten, Svenja Naujeck og Ella Yar
fortalte om deres motivation for at være med i korpset, og hvad de har lært. Bl.a. har de fået
træning i at stille sig op og tale til en stor gruppe mennesker, lært en masse om andre
minoriteter og fået et stærkt sammenhold. De oplever, at deltagerne på deres dialogmøder
lærer meget og får gjort op med en række fordomme. Til slut drøftede bestyrelsen med
projektlederen og kulturmødeambassadørerne, hvordan projektet kan udvikle sig i fremtiden,
bl.a. ved at inddrage nye målgrupper som fagforeninger.
3. Orientering ved formanden
I forbindelse med formandens orientering redegjorde han bl.a. for sine planer om at skrive et
debatindlæg om strukturdebatten i det danske mindretal i Sydslesvig, sommerens vellykkede
ferieophold for skolebørn fra Sydslesvig og Danmark samt hans debatindlæg af 26. august i
Frederiksbergbladet vedr. den nye genforeningssten, der er blevet rejst på initiativ fra
Grænseforeningen for København og Frederiksberg samt alumnerne på Arveprins Knuds
Kollegium.
Per Paludan Hansen opfordrede til, at Grænseforeningens bestyrelse og sekretariat forbereder
sig på en plan B i forhold til mulighederne for det grænseoverskridende samarbejde og
festligholdelserne af genforeningsjubilæet i foråret 2021, som muligvis stadig vil være stærkt
begrænsede pga. restriktionerne i forbindelse med corona-pandemien. Kirsten Rykind-Eriksen
støttede forslaget og opfordrede til, at man begynder at tænke i andre baner.
4. Orientering ved generalsekretæren
Generalsekretæren orienterede om et planlagt møde med den kommende ledelse af GFU den
4. september. Herefter gav han ordet til lokalforeningskonsulenterne Maria Strøm og Bonnie C.
Barr, der orienterede om deres arbejde med lokalforeningerne i hele landet. Under corona-
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nedlukningen ringede de til alle lokalforeningsformænd og arbejdede specielt med at udvikle
forskellige strategier til at fremme digitale møder.
Efter at have brugt den første tid af deres ansættelse på at lære Grænseforeningens
lokalforeninger at kende, vil konsulenterne fremover gøre mere for at hjælpe lokalforeningernes
bestyrelser i deres udvikling. F.eks. vil de hjælpe bestyrelsesmedlemmerne med at formulere
hovedformålet med foreningens arbejde, så de lettere kan forklare det for potentielle
medlemmer og rekruttere nye. Konsulenterne vil i øvrigt udpege nogle områder i landet, hvor de
vil fokusere deres indsatser. De har fokus på, at det skal være let at starte noget op, og yder
derfor udvidet hjælp til evt. nystartede foreninger. Lokalforeningerne er inviteret til et
"Idébryggeri", som er en 24-timers workshop den 6. - 7. november i Middelfart, hvor de kan
udvikle idéer på tværs af lokalforeninger i samarbejde med lokalforeningskonsulenterne.
På baggrund af spørgsmål fra bestyrelsen nævnte lokalforeningskonsulenterne, at det er en
udfordring for nytænkningen, at mange lokale aktiviteter allerede er planlagt langt ude i
fremtiden, men at der generelt tages godt imod konsulenterne og deres indspark. Det er
konsulenternes overordnede indtryk, at mange af lokalforeningerne fungerer rigtig godt, men at
de generelt har brug for hjælp til at komme i kontakt med lidt yngre potentielle medlemmer.
5. Budgetopfølgning pr. 30. juni 2020
Lars Dysgård orienterede om status for økonomien halvvejs igennem 2020. Det er en væsentlig
forudsætning, at de finansielle poster giver det resultat, som der er budgetteret med. Det ser
foreløbig lovende ud. Underskuddet bliver mindre end forventet, dels fordi Grænsefonden har
bevilget mere end forventet, dels fordi vi sparer mange udgifter i foråret 2020 pga. de mange
corona-aflysninger.
6. Sendemandsmøde 2020
Formanden orienterede om formandskabets beslutning om at afholde det ordinære
sendemandsmøde den 17. oktober, men flytte alle festligholdelser af Grænseforeningens 100årsjubilæum til næste sendemandsmøde den 8. - 9. maj 2021. Baggrunden er de fortsatte
restriktioner på grund af corona-pandemien.
Bestyrelsen drøftede formandens udkast til bestyrelsens beretning til Sendemandsmødet og
udkastet til Handlingsplan 2021.
Formanden gennemgik nedenstående forslag til program for den 17. oktober i Vingsted Centret.
Der var enighed om, at deltagelse i Sendemandsmødet skal være gratis.
Kl. 10.30 Bestyrelsesmøde
Kl. 12.00 Frokost for bestyrelsesmedlemmer og sendemænd
Kl. 13.00 Sendemandsmøde
Ca. kl. 16.00 Konstituerende bestyrelsesmøde
Peter Skov-Jakobsen opfordrede bestyrelsen til at tilstræbe en mere ligelig kønsfordeling i
ledelsen, når tiden kommer til konstituering.
Til slut drøftede bestyrelsen, hvem man ønsker som ny ressourceperson, når Peder Damgaard
træder ud af bestyrelsen ved Sendemandsmødet.
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7. Grænseforeningens fremtidige arbejdsområde
Punktet blev af tidshensyn udsat til næste bestyrelsesmøde.
8. Eventuelt
Der var intet til dette punkt.
9. Lukket møde – hvis behov herfor
Der var ikke behov for lukket møde.

26. august 2020
Referat ved Knud-Erik Therkelsen og Marie de Fine Licht
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