Referat af møde i Grænseforeningens bestyrelse
Fredag den 27. november 2021 kl. 10.30 til 12.30 på Bispegården i København
Der var afbud fra Else Tornbo, Per Paludan Hansen, Steen Bo Frandsen, Jonas Kopf og
Keneya Gross.
Fra sekretariatet deltog Knud-Erik Therkelsen og Lars Dysgård, dog ikke i dagsordenens
punkt 6.
Referat af formandskabets møde den 16. november var udsendt og lå til grund for de korte
orienteringspunkter.
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 25. oktober 2021
Referatet blev godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
3. Orientering ved formand Peter Skov-Jakobsen
Peter Skov-Jakobsen orienterede fra den afholdte rundbordssamtale den 18. november på
Christiansborg med repræsentanter for de to mindretal, Folketingets præsidium og
Sydslesvigudvalget. Der havde været spændende og relevante indlæg ved prof. Marlene
Wind, Københavns Universitet og lektor Moritz Schramm fra Syddansk Universitet.
Efter rundbordssamtalen var der middag i Tårnet, hvor Folketingets og Grænseforeningens
formænd holdt taler. I sin tale havde Peter Skov-Jakobsen bl.a. glædet sig over
pressemeddelelsen fra SSW, hvor SSW’s formand Christian Dirschauer gratulerede
Slesvigsk Parti med borgmesterposten i Tønder. Det er et fint signal om, hvor langt man i
fællesskab er nået som flertals- og mindretalsbefolkning i det dansk-tyske grænseland.
Jørgen Bruun Christensen omtalte sit indlæg på SSF’s landsmøde den 13. november og et
læserbrev i Flensborg Avis 26. november. I begge indlæg havde Jørgen Bruun Christensen
omtalt bindestregsdebatten og dels præciseret, at Grænseforeningen er en selvstændig
forening, der selv bestemmer, hvordan man vil oplyse i Danmark, dels at man måske skulle
være enige om at være uenige, og så komme videre.
Jørgen Bruun Christensen refererede også fra budgetmødet med Sydslesvigudvalget den
11. november, hvor et medlem af udvalget med stor alvor understregede, at hans parti
forventede nogle mere tidssvarende signaler fra mindretallets side.
Peter Skov-Jakobsen kommenterede også debatten og gjorde det synspunkt gældende, at
debatten tydeligvis hører hjemme i Sydslesvig, hvor man bliver nødt til at tale sammen og
finde en fælles linje. Der var for ham ingen tvivl om, at Grænseforeningen skulle fortsætte
den nuværende linje.
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4. Orientering ved generalsekretær Knud-Erik Therkelsen
Generalsekretæren kommenterede orienteringen fra Morten Svalgaard den 5. november
efter dennes interviewrunde med alle medarbejdere.
Knud-Erik Therkelsen havde haft samtaler i forlængelse af bindestregsdebatten med Jens A.
Christiansen (SSF) og Lars Kofoed (Dansk Skoleforening) den 25. november. Der var ingen
bevægelse at spore hos JAC, der i samtalen havde understreget, at man mente kritikken af
Grænseforeningens brug af begrebet ”bindestregsidentitet” alvorligt. Han gav også udtryk
for, at Grænseforeningen havde misforstået sin opgave ved ofte at påpege, at mindretallet
lever i et tysk flertalssamfund og at mange i mindretallet i nogle sammenhænge tager farve
af det.
Knud-Erik Therkelsen markerede i samtalen at der måske var brug for nytænkning i
mindretallet, når man lever i et flertalssamfund der sætter pris på sit mindretal og vil det.
Samtalen med Lars Kofoed havde igen understreget den grundlæggende uenighed i
mindretallet. Lars Kofoed ville som lovet invitere til et kaffemøde, men på grund af coronarestriktioner kunne det tidligst blive efter nytår.
Grundtvigsk Forum har planer om at oversætte en introduktionsbog om Grundtvig til tysk, og
i den sammenhæng har der været overvejelser om, at Grænseforeningen kunne indgå i dette
med henblik på at bogen formidles til interesserede i Sydslesvig, som ikke mægter det
danske sprog. Også her viser uenigheden sig, idet man fra SSF’s side gerne vil formidle en
tysk oversættelse til det tyske flertalssamfund, men ikke til mindretallet selv, fordi dets
medlemmer forventes at kunne dansk.
Projektleder Maya Bram Sommer samarbejder med forfatter Malene Fenger-Grøndahl og
teaterinstruktør Brigitte Christensen om et teaterprojekt med titlen ”Danskerne findes i mange
modeller”. Ideen er, Kulturmødeambassadørerne indgår i en professionel teateropsætning
med deres fortællinger. Der er afsat 50.000 kr. til et pilotprojekt. Det egentlige projekt kan
kun iværksættes med ekstern finansiering.
Kirsten Rykind-Eriksen orienterede om det vellykkede projekt ”Broderi og Grænser”, som
blev præsenteret på Give Egnens Museum dagen før.
5. Fremlæggelse af budget 2022
Lars Dysgård gennemgik første udkast til budget for 2022.
Budgettet er baseret på, at der ikke sker corona-nedlukning i 2022. På de finansielle
markeder forventes Nationalbankerne at stoppe med at støtte aktiemarkedet og dette
sammenholdt med øget inflation, kan få negative konsekvenser for kursudviklingen på aktier
og dermed en mindre indtægt fra de finansielle poster – herunder også fra Grænsefonden.
Budgettet er første udkast. Når vi kender indtægten fra Grænsefonden og svaret fra vores
projektansøgning til Sydslesvigudvalget, kan vi udarbejde det endelige budget.
Der er et underskud på i alt 2 mio. kr., hvoraf den ene mio. kr. vedrører udvikling
lokalforeninger, der tidligere er besluttet finansieret af egenkapitalen.
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I forhold til budgettet forelagt formandskabet er der nu indtægtsført en mio. kr. fra
Oplysningsfonden. Dette er muligt, da der har været store kursstigninger på værdipapirer i
2020 og 2021. Derudover er der hensat 240 t.kr. til ansættelse af ny direktør.
Der er en kortsigtet løsning til forbedring af det resterende underskud på 1.0 mio. kr.:
Møde med Grænsefondens formand den 20. december, hvor vi vil anføre, at en omlægning
af deres værdipapirbeholdning i henhold til hidtidig praksis vil være meget ønskelig. En
omlægning vil betyde, at fonden ikke har et værdipapir over 10% af porteføljen og det vil
anslået betyde yderligere 1,5 mio. kr. i tilskud fra Grænsefonden. Set over en 7-årig periode
har Grænsefonden akkumuleret en formue, der overstiger en beregnet inflationskorrigeret
formue med 7 mio. kr.
Øvrige scenarier indeholder forslag til langsigtede løsninger.
Der træffes p.t. ingen økonomiske dispositioner før ny direktør er ansat. Foruden de nævnte
scenarier skal der træffes beslutning omkring ”Minority Changemaker Programme (MCP)”
samt ”udvikling af lokalforeninger”.
Selve budgettet blev herefter gennemgået i overordnede træk. Som noget nyt er der
udarbejdet specifikationer til hver enkel funktion i Grænseforeningen.
6. Ansættelse af ny sekretariatschef
Formanden gav en kort orientering om de forskellige forløb med Morten Svalgaard og Manon
de Jongh og orienterede i øvrigt om, at der ville blive skrevet kontrakt med Muusmann, der
vil være behjælpelig med rekruttering af ny direktør.
Der var en kort drøftelse af titlen på den nye leder, og bestyrelsen blev enige om at rådføre
sig med Muusmann, idet vi gerne vil have et godt felt af ansøgere, og derfor vælger den titel,
som Muusmann måtte råde os til.
7. Eventuelt
Intet.

2. december 2021
Referat ved Knud-Erik Therkelsen

