
 

 

 

 

Side 1 af 4 

 
Grænseforeningen  Peder Skrams Gade 5, 2., 1054 København K  CVR: 55 74 41 14 

graenseforeningen.dk   info@graenseforeningen.dk    +45 3311 3063 

Referat af møde i Grænseforeningens bestyrelse  
 
Fredag den 25. marts 2022 kl. 17.00 til 21.30  
Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart. 
 
Afbud fra: Per Paludan Hansen, Peter Bruhn Jepsen og Keneya Gross.  
 
Fra sekretariatet deltog Hanne Sundin og Lars Dysgård (Lars forlod mødet efter pkt. 4). 

 
Dagsorden 
 
1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet den 28. januar 2022 
Referatet blev godkendt. 

Der er ikke taget referat af bestyrelsens sammenkomst og møde med Hanne Sundin den 4. 
marts, idet der ikke var tale om et bestyrelsesmøde, men en social sammenkomst.  

Fremadrettet udsendes referatet en uge efter mødet. Herefter bedes bemærkninger sendes 
retur og referatet godkendes skriftligt.  
 

2. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 
 

3. Orientering ved formand Peter Skov-Jakobsen 
Formanden delte sine tanker om den politiske situation i Europa, særligt situationen i Ukraine. 
Han orienterede endvidere om det kommende landdagsvalg i Slesvig-Holsten 8. maj og om 
muligheden for, at SSW får det fjerde mandat. Han udtrykte håb om, at mindretallet vil være en 
god samarbejdspartner og levere opbakning – ikke blot i Slesvig-Holsten men også i 
Forbundsdagen, hvor SSW har et enkelt mandat.  

Næstformand Jørgen Bruun Christensen orienterede om lokalforeningsmødet i Middelfart den 
19. marts. På mødet havde der været en god orientering og en god drøftelse. Bestyrelsen 
bakkede op om, at der på lokalforeningsmøderne gives en kort orientering med udgangspunkt i, 
at sekretariatet løbende orienterer i nyhedsbreve. 

Næstformand Else Thornbo orienterede om møde i Samrådet den 24. marts, hvor hun og 
direktøren deltog. Dagsordenen var primært en flyer, der skal invitere mindretallet til en debat 
om strukturen og evt. forandringer af strukturen i mindretallet. De kendte positioneringer og 
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uenigheder kom frem på Samrådet, men konklusionen blev en opbakning til den flyer, som var 
omdrejningspunktet.  

Formanden orienterede om det kronikforslag som Hans Harald Sørensen (HHS) har sendt til en 
række aviser, som sammen med et beredskab udarbejdet af sekretariatet, er sendt til 
bestyrelsen den 23. marts. Bestyrelsen var enige om, at man i flere omgange har mødt HHS og 
været i dialog med ham om kritikken, og at der ikke er mere at gøre af den vej. Der var 
tilfredshed med beredskabet.  

Formanden orienterede om, at Per Paludan Hansen (PPH) har bedt om at udtræde af 
bestyrelsen. PPH sidder på et af de mandater, hvor bestyrelsen supplerer sig selv. Formanden 
bad om at bestyrelsesmedlemmerne sender forslag til nye medlemmer – meget gerne med 
rødder i folkeoplysningen. 
 

4. Godkendelse og underskrivelse af årsregnskab 2021 ved økonomichef Lars Dysgård 
Økonomichefen orienterede om årsregnskabet jf. det udsendte materiale. Han lagde særligt 
vægt på, at driften har et underskud på ca. 3,4 mio. kr., som bliver vendt til et positivt resultat i 
2021 alene, fordi der har været et exceptionelt højt afkast på de finansielle poster.  

Dertil kommer projektet ”Udvikling af lokalforeninger”, som bestyrelsen tidligere har besluttet 
finansieres ved træk på egenkapitalen. Dette belaster yderligere økonomien med ca. 1,4 mio. 
kr. Projektet løber ud den 30. september.  

Lars orienterede endvidere om revisionsprotokollatet, som bestyrelsen fik i hænde på dagen for 
bestyrelsesmødet, da der havde været problemer hos revisionsvirksomheden. Der er enkelte 
bemærkninger af ikke kritisk karakter, som sekretariatet har forholdt sig til.  

Bestyrelsen drøftede, om det er muligt, at der ændres på Grænsefondens udbetalingspraksis, 
så Grænseforeningen fremadrettet kan modtage et højere afkast af fondens midler. Dette tages 
op med fonden. 
  

5. Evaluering samt første drøftelse af særligt initiativ med lokalforeningskonsulenter 
Direktøren orienterede i forlængelse af det udsendte notat om den første opsamling på den 
igangværende indsats "Udvikling af lokalforeningerne".  

Bestyrelsen drøftede indsatsen, og mange tilkendegav, at de lokalt havde haft god brug af 
konsulenterne til forskellige arrangementer eller projekter. Der var en generel enighed om, at 
formålet med indsatsen ikke har været formuleret klart, og at dette samt coronaepidemien har 
gjort det svært for konsulenterne.  

Tilsvarende betyder det, at det er svært at vurdere, om man har fået de resultater, som man 
kunne forvente. Der er samlet anvendt 4 mio. kr., på projektet, når det udløber.  
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Bestyrelsen bad om, at der gennemføres en mindre undersøgelse blandt lokalforeningerne, 
som kan belyse resultaterne samt lokalforeningerne yderligere. Undersøgelsen skal lægges til 
grund for en drøftelse på bestyrelsesmødet i maj, om en evt. ny investering fra egenkapitalen i 
et tilsvarende projekt/en forlængelse, men i så fald med et klarere defineret formål.   
 

6. Iagttagelser fra den nye direktør 
Punktet vedrører direktørens første oplevelser af sekretariatet, foreningsarbejdet og økonomi. 
Dette punkt refereres ikke. 
 

7. Strategiproces 
Direktøren gennemgik forslag til strategiproces jf. det udsendte oplæg. Bestyrelsen tiltrådte 
dette. 
  

8. Sendemandsmødet 2022  
Direktøren gav en kort status. Der er pt. tilmeldt 49 deltagere fra 23 lokalforeninger. En del fra 
bestyrelsen er ikke tilmeldt, og direktøren opfordrede hertil.  

Der er udarbejdet gæsteliste over inviterede fra Sydslesvig, som udsendes i den kommende 
uge.  

Formandskabet er ved at finde en dirigent, hvilket er eneste udestående ift. dagen. Sekretariatet 
er ved at samle formandens beretning, som sende til godkendelse snarest, da den skal 
udsendes med det trykte program.  
 

9. Bestyrelsens mødeplan 
Formandskabsmødet den 16. november er rykket til den 15. november.  

Der var opbakning til, at lignende møder fremover forsøges fremrykket til kl. 16-19 med 
efterfølgende middag, og at marts-møde forsøges lagt i København, så bestyrelsen kan deltage 
i Historiske Dage.  

På den baggrund bakkede bestyrelsen op om den udsendte mødeplan. 
 

10. Eventuelt 
Næstformand Else Tornbo orienterede om processen vedr. overdragelse af Vesterled til 
Skoleforeningen. 

Der blev spurgt til proces vedrørende Folkemøde på Bornholm. Direktøren vender tilbage 
herom.  
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Erling Rørdam bad om, at sekretariatet undersøger muligheden for at få status som 
Folkeuniversitet eller at kunne trække på oplægsholdere i den sammenhæng. Direktøren 
vender tilbage herom. 

Kirsten Rykind-Eriksen orienterede om Familie-Sprog-Festivalen, der i år ikke kan holdes på 
Christianslyst, og at arrangørerne leder efter et nyt sted. 
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