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Referat af møde i Grænseforeningens bestyrelse  
Mandag den 21. april 2021 kl. 16.00 til 16.30 på TEAMS 

Der var afbud fra Lars Bjerre og Niels Jørgen Heick. Karen Marie Ravn og Peter Bruhn Jepsen havde tekniske 
problemer og deltog ikke. Fra sekretariatet deltog Knud-Erik Therkelsen og Lars Dysgård. 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt.  

2. Godkendelse af referat af bestyrelsens møde den 15. marts 2021 
Referatet blev godkendt.  

3. Orientering ved formand Peter Skov-Jakobsen 
Formandens orientering tog udgangspunkt i referatet af formandskabets møde den 13. april 2021. 
Formanden glædede sig over et brev, en række borgerlige partier har skrevet til regeringen med 
argumenter imod en evt. kommende lov om prædikenoversættelser. Formanden refererede også kort til 
den aktuelle diskussion om sindelagskontrol og bindestregs-identitet i Flensborg Avis. 

Bogen ”Danskerne findes i mange modeller” lanceres ved et arrangement på Vartov torsdag den 27. maj kl. 
13.00. Der påtænkes afholdt en mindre konference på Christiansborg med udgangspunkt i bogen og med 
Christian Juhl som vært i slutningen af september. 

Bo Trelborg har meddelt at han ikke modtager genvalg ved næste Sendemandsmødet. Formanden 
opfordrede lokalforeningerne i Region Midt til at finde en ny kandidat til bestyrelsen. Sidste frist er 10. juli. 

Gert Mailand fratræder som økonomichef den 30. april efter næsten 15 års ansættelse. Formanden har 
inviteret Gert Mailand og ægtefælle til en afskedsfrokost, hvor der vil blive overbragt hilsener fra 
bestyrelsen. 

4. Orientering ved generalsekretær Knud-Erik Therkelsen 
Knud-Erik Therkelsen orienterede kort om Folkemødet på Bornholm og udfordringerne ved endnu ikke at 
kende de restriktioner, som vil være gældende. 

Der er tæt dialog med Sigurd Barrett om afslutningen af koncertrækken ”Sigurd fortæller om 
Genforeningen”, der er stærkt påvirket af en lang række udsættelser pga. covid19. 

Der er arrangeret en digital foredragsrække på Grænseforeningens hjemmeside. Axel Johnsen havde ordet 
den 15. april. De følgende foredrag holdes af Simon Faber mandag den 3. maj, Knud-Erik Therkelsen onsdag 
den 26. maj og Mette Bock tirsdag den 8. juni. Alle foredrag begynder kl. 19.30. 
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5. Orientering om årsregnskab 2020 ved økonomichef Lars Dysgård 
Lars Dysgård gennemgik revisionsprotokollatet, herunder revisionens formulering vedr. 
funktionsadskillelse, der er en gentagelse fra tidligere år. Endvidere blev projektregnskaberne for projekt J-
lab og ”Dansk-sydslesvigsk skolesamarbejde” gennemgået. 

Bestyrelsen godkendte protokollat og regnskaber, som nu kan underskrives digitalt. 

6. Valg 
Else Tornbo blev valgt som Grænseforeningens repræsentant i Vesterleds bestyrelse.  

Jens Andresen blev genvalgt som Grænseforeningens repræsentant i Løgumkloster Refugiums bestyrelse 
for en 4-årig periode. 

Økonomichef Lars Dysgård efterfølger Gert Mailand i Inger Johanne Christensens Legat og Løjtnant Olav 
Mølgaard og hustru, Anna Sophie Mølgaards mindelegat til fordel for Sydslesvig.  

Formanden orienterede bestyrelsen om, at han med Jens Andresen har aftalt, at Jens Andresen 
repræsenterer Grænseforeningens formand ved møder i Grænseforeningen e.V. de kommende to år, 
hvorefter Grænseforeningen e.V.s fremtidige forhold gerne skulle være faldet på plads. 

7. Eventuelt 
Næste møde bliver den 27. august kl. 16.00 til den 28. august kl. 13.00 på Christianslyst. 

Der var ønske om på næste bestyrelsesmøde at evaluere den nye procedure i forbindelse med udsendelse 
af foreningsprogrammer. 

Kirsten Rykind Eriksen gjorde opmærksom på Folkefesten i Jelling den 18. september, Familie-Sprog-
Festival på Christianslyst den 15.-17. oktober og projekt ”Broderier og Grænser – Genforeningen 2020”.  
 

Referat den 23. april. 2021 
Knud-Erik Therkelsen 
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