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Referat af møde i Grænseforeningens bestyrelse  

Mandag den 15. marts 2021 kl. 15.00 til 17.00 på TEAMS 

Der var afbud fra Lars Bjerre. Fra sekretariatet deltog Knud-Erik Therkelsen, Lars Dysgård, Maria Strøm og 
Bonnie Barr. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt med den ændring at punkt 7 blev rykket frem til punkt 3. 

2. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 21. december 2020 
Referatet blev godkendt. Erling Rørdam spurgte til den omtalte boggave til bestyrelsen. Den vil blive uddelt, 
når bestyrelsen mødes fysisk. 

3. Drøftelse af lokalforeningskonsulenternes arbejde på halvvejen 
Bonnie Barr og Maria Strøm præsenterede deres overvejelser, som fremgår af vedhæftede tekst og som 
omtaler to spor: 1) Nyorganiseringer, Ad hoc arbejdsgrupper, Projekt og eventfrivillige, Projekter og 
events/nye aktiviteter samt Netværk og samarbejde og 2) Udvikling og støtte til lokalforeninger og diverse 
organisationsarbejde i Grænseforeningen. Konsulenterne nævnte deres mange nye kontakter via lokale 
frivilligdage m.v. til mennesker med interesse for grænselandet, og til lidt yngre mennesker med stor 
interesse for kulturmøder og mindretal i Europa.  

Under punkt 1 henvistes til ny udvikling i Midtsjællands Grænseforening og en ny aktiv gruppe i Odense, 
hvor nye frivillige er trådt ind i foreningsarbejdet med stort engagement, fordi der er god plads til nye 
tilgange og nye typer af aktiviteter. Udfordringen er at traditionelt foreningsliv og yngre frivillige vil noget 
forskelligt. Denne modsætning peger i retning af konsulenternes arbejde med to spor.  

Per Grau, som også er formand for Grænseforeningen for Faaborg-Midtfyn, efterlyste en hurtig 
generalforsamling i Odense. Dette er forsøgt, men generalforsamlingen blev aflyst pga corona. Det er 
senere oplyst, at der fortsat arbejdes med at reaktivere foreningen.  

Konsulenterne understregede fordelen ved at etablere arbejdsgrupper både lokalt og på landsplan, 
engagere nye frivillige i arbejdet og at udvikle nye koncepter.  

Knud-Erik Therkelsen spurgte med henvisning til, at der fortsat vil blive arbejdet i to spor, hvor fremtiden 
ville være. Det ene spor er nyudvikling i områder, hvor eksisterende grænseforeninger er truet, det andet 
er service og støtte til velfungerende lokalforeninger.   

Per Paludan Hansen undrede sig over større foreninger, der ikke udvikler sig bæredygtigt. Gør vi nok for at 
engagere nye medlemmer? Han konstaterede endvidere, at betingelserne for udvikling af lokalforeningerne 
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på grund af covid19 er dårlige og at vi derfor ikke er kommet ret langt. Han understregede endvidere, at 
Grænseforeningens målgruppe i høj grad er aldersgruppen 50+. 

Peter Skov-Jakobsen konkluderede at der stadig ligger et stort arbejde foran konsulenterne, der har haft 
dårlige arbejdsbetingelser. Vigtigt at have fokus på de midaldrende og udvikle målrettede strategier ift. 
denne målgruppe. Vi er i samme båd, og sejladsen er vanskelig. 

4. Orientering ved formand Peter Skov-Jakobsen 

Formanden henviste til det udsendte referat af formandskabets møde den 2. marts 2021 og opfordrede 

bestyrelsen til at stille spørgsmål hertil. 

Sendemandsmødet er udsat til den 4.-5. september, fordi vi vil have et godt, stort og festligt årsmøde. 

Endvidere er Minority Changemaker Programme udsat til 2022 på trods af et stort arbejde fra Maria Strøms 

og Jaruplund Højskoles side. Der var 19 tilmeldte, heraf en fjerdedel med reel interesse for mindretals-

spørgsmål. Steen Bo Frandsen meddelte, at Syddansk Universitet/Center for Grænseregionsforskning 

fortsat er med. Der arbejdes på at arrangere en større fest for dette års studenter på Jaruplund Højskole i 

august måned, når corona-restriktionerne forhåbentlig er lempet.      

Formanden refererede fra sit møde med formand for Sydslesvigudvalget Christian Juhl i forbindelse med 

underskrift af Grænseforeningens Resultataftale 2021. Christian Juhl har stor respekt for 

Grænseforeningens arbejde. Han roste foreningens initiativ i forbindelse med EU-kommissionens afvisning 

af Minority SafePack Initiative, der førte til, at den danske og tyske udenrigsminister på de to regeringers 

vegne måske udarbejder en fælles henvendelse til kommissionen i forbindelse med deres møde den 16. 

marts. Ved samme lejlighed har de to udenrigsministre et 30 minutter langt møde med seks af Grænse-

foreningens elevambassadører fra det danske og fra det tyske mindretal. 

Per Grau Møller nævnte, at et er at støtte mindretal, noget andet er at støtte separatister som f.eks. 

baskerne, idet de så ikke længere er mindretal. Men selvfølgelig skal der være ytringsfrihed for 

separatistiske synspunkter. 

Formanden orienterede om bibliotekets henvendelse til SSW om at forsøge at få refunderet den 

ejerskifteskat, som skal betales, når Grænseforeningen e.V. overdrager ejendomsretten til 

biblioteksbygningen til Centralbiblioteket.   

Ruth Villadsen orienterede om et nyt samarbejde mellem de vestsjællandske grænseforeninger og SSF i 

Slesvig om et kursusforløb på Liselund Højskole i Slagelse med fokus på vikingetid. 

4. Orientering ved generalsekretær Knud-Erik Therkelsen 

Generalsekretæren orienterede om corona-situationen på sekretariatet. Der arbejdes fortsat hjemmefra, 

men det er forventningen, at man vender tilbage til normale tilstande i løbet af april måned.  

Han orienterede videre om planerne for årets Folkemøde på Bornholm. Vi er i tæt dialog med mindretallets 

organisationer og forsøger at koordinere ud fra de mange scenarier, som på grund af usikkerheden om 

corona-restriktioner er i spil. Der arbejdes med streaming af forskellige arrangementer, både fra Flensborg, 

men også fra Vartov i København, hvor Grundtvigsk Forum og Dansk Folkeoplysnings Samråd i samarbejde 

med Folkemødet vil gennemføre om et arrangement torsdag den 17. juni.  
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Ruth Villadsen har på vegne af Grænseforeningen Sorø opstillet formand for Midtsjællands Grænseforening 

Annemarie Brett til Grænseforeningens bestyrelse. 

5. Orientering om årsregnskab 2020 ved Lars Dysgård 

Lars Dysgård gennemgik årsregnskabet for 2020. Regnskabet udviser et overskud på kr. 272.000, hvilket 

primært skyldes et stort afkast på foreningens værdipapirer, en ekstraordinær stor bevilling fra 

Grænsefonden og besparelser på grund af aflysning/udsættelse af de mange aktiviteter i anledning af 100-

året for Genforeningen.  

Regnskabet blev godkendt med forbehold for, at revisionsprotokollatet, der foreligger i slutningen af april, 

kan godkendes.  

6. Godkendelse af budget 2021 

Lars Dysgård gennemgik budgettet for 2021, der blev godkendt. 

7. Eventuelt 

Det udsendte notat fra Gert Mailand blev taget til efterretning. Der var enighed om på et kommende møde 

at gennemføre de nødvendige valg og at drøfte, hvorvidt Grænseforeningen på en eller anden måde skal 

”tage sig betalt” for den administration af fonde, som foreningen ikke er repræsenteret i.  

Kirsten Rykind-Eriksen ønskede en evaluering og eventuel formalisering af bestyrelsens repræsentation i 

formandskabet. Dette tages op, når bestyrelsen igen kan mødes fysisk, formentlig efter sommerferien. 

Per Grau Møller spurgte, om det var muligt at udsætte deadline for aflevering af materiale til efterårets 

programmer. Generalsekretæren lovede at vende tilbage herom. 

 

Referat den 19. marts 2021 

Knud-Erik Therkelsen 
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