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Referat af møde i Grænseforeningens bestyrelse  

Mandag den 21. december 2020 kl. 10.00 til 11.30 på TEAMS 

Der var afbud fra Else Tornbo, Karsten Nørgaard Simonsen, Lars Bjerre og Keneyan Gross. Fra sekretariatet 
deltog Knud-Erik Therkelsen og Lars Dysgård. 

Dagsorden: 

1. Meddelelser ved formand og generalsekretær 
Der blev henvist til det udsendte referat af formandskabets møde den 28. november 2020. 

Peter Skov-Jakobsen orienterede om regeringens planer om at foreslå, at alle fremmedsprogede 
menigheder skal oversætte prædikener til dansk. Forslaget forventes også at ramme tyske menigheder 
i Sønderjylland og København. Formanden har sammen med formand for Grundtvigsk Forum Kirsten 
Andersen i et brev til kirkeministeren protesteret over forslagets konsekvenser, ligesom biskopperne 
for Haderslev, Ribe og Københavns Stift samt biskop Gothart Magaard for Nordkirche har protesteret 
over for en række ministre. 

Tidsplanen for det videre forløb i det europæiske borgerinitiativ Minority Safepack blev gennemgået. 
Høringen i EU-parlamentet forløb særdeles positivt med 75% opbakning til en resolution, som støttede 
initiativet. Grænseforeningen har sammen med mindretallene skrevet til udenrigsminister Jeppe Kofod, 
til kommissionens næstformand Margrethe Vestager og til MEP Karen Melchior. Formand og 
generalsekretær har et videomøde med formand for FUEN Loránt Vincze umiddelbart efter 
bestyrelsesmødet. EU-kommissionen forventes at svare på initiativet inden den 15. januar 2021. 

Peter Skov-Jakobsen orienterede kort om formuleringen af Grænseforeningens strategi for 2021 til 
2026 og erklærede sig lydhør for input fra bestyrelsens medlemmer.  

Formanden afsluttede sin orientering med at oplyse, at det på baggrund af den aktuelle situation med 
nyligt formandsskifte og pandemi er aftalt, at Knud-Erik Therkelsen fortsætter som generalsekretær 
frem til 31. juli 2022. 

Knud-Erik Therkelsen orienterede om den aktuelle medarbejdersituation. Per Oetzmann tiltræder pr. 1. 
december en stilling som afdelingsleder ved Skt. Petri Skole i København. Souschef Marie de Fine Licht 
er sygemeldt/har barsels- og forældreorlov frem til ca. 1. april 2022.  Projektleder for Minority Change-
maker Programme Jens Horstmann er på ½ tid, da han arbejder med etablering af en ny højskole i 
Gram. Maria Strøm har tilkendegivet, at hun gerne støtter projektet i perioden frem til 28. marts og 
som kursusleder under selve kurset fra den 28. marts til den 26. juni 2021. Der er 14 tilmeldte til kurset. 

Grænseforeningen har to projektansøgninger til behandling i Sydslesvigudvalget: 
a. Minority Changemaker Programme i samarbejde med Dansk Skoleforening. 3.1 mio. kr. over tre år. 
En bevilling er forudsætning for gennemførelse af kurset. 
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b. Projekt ”Genforen dit fællesskab – Skolekonkurrence”. Der er søgt om 490.000 kr. Projektet har til 
formål at inspirere skoleklasser til at arbejde med grænselandet m.v. og i dialog med Claus Jørn Jensen 
og Gunvor Vestergaard samt SydslesvigCrew/Elevambassadørerne udvikle fremtidige fællesskaber, når 
coronaen slipper sit tag. 

Der arbejdes med udgivelse af portrætbogen ”Danskerne findes i mange modeller” i samarbejde med 
forlaget Frydenlund. Bogen rummer interviews med 15 kulturmødeambassadører samt forsknings-
baserede artikler af prof. Garbie Schmidt og prof. Steen Bo Frandsen.  

Ledelsen har bedt om et møde med direktør Mads Lebech, A.P. Møller Fonden vedr. Vesterled og en 
evt. ansøgning til produktion af videoer.  

2. Godkendelse af budget 2021. 
Økonomichef Lars Dysgård fremlagde det udsendte budget for 2021, som svarede til det budget 
formandskabet fik på mødet den 28. november.   
 
Budgettet udviser et underskud på 939 t.kr. Derudover er der omkostninger til udvikling af 
lokalforeningerne, således at der samlet er et underskud på 2.409 t.kr. Underskuddet skyldes primært 
udvikling af lokalforeninger 1.470 t.kr. (tidligere besluttet af bestyrelsen) og et lavt afkast fra 
Grænsefonden på 1,9 mio. kr., der er 3 mio. kr. lavere end gennemsnittet for de sidste 5 år. Knud-Erik 
Therkelsen gennemgik de positive konsekvenser af tilsagn på de nævnte projektansøgninger, der i 
øvrigt indløb på mail under mødet.  
 
Formandskabet har besluttet, at øge tilskuddet fra Grænseforeningens egne fonde og legater med 400 
t.kr. Derudover har formandskabet besluttet, at øge andelen af aktier i foreningens portefølje fra 
nuværende 50% til 75%. Beslutningen er i overensstemmelse med den nye anbringelsesbekendt-
gørelse. I praksis vil andelen af aktier være svingende afhængig af det finansielle marked. 
 
Kirsten Rykind-Eriksen spurgte ind til faldet i sekretariatsomkostninger, hvilket blev forklaret med 
souschefens barselsrefusion m.v. Kirsten efterlyste samtidig en mere pædagogisk opstilling af 
kommentarerne til budgetposterne, hvilket vil blive efterkommet på næste bestyrelsesmøde, hvor det 
endelige budget vil blive fremlagt. 
 
Lars Dysgård nævnte, at en enkelt lokalforening har deponeret et beløb hos Grænseforeningen til en 
forrentning på 0 %. 
 

3. Eventuelt 
Knud-Erik Therkelsen nævnte, at Margrethe S. Petersens bog ”Til tids ende sten tale” er indkøbt til 
julegave til bestyrelsens medlemmer. Endvidere at der er udsendt 350 julehilsener til lokalforeninger, 
samarbejdspartnere og forretningsforbindelser.  

Referat den 18. januar 2021 

Knud-Erik Therkelsen 
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