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Referat af møde i Grænseforeningens bestyrelse  
 

Fredag den 6. maj 2022 kl. 16.00 til 19.00  

Vingsted Kursuscenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten. 

 

Afbud fra: Jan Uldal Niemann 

 

Fra sekretariatet deltog: Hanne Sundin og Claus Jørn Jensen (Claus Jørn forlod mødet efter 

pkt. 2). 

Dagsorden 
 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Gennemgang af Sendemandsmødet 2022 ved foreningskonsulent Claus Jørn 

Jensen 

Claus Jørn omdelte programmet og gennemgik punkterne. Bestyrelsen tog programmet til 

efterretning.  

Bestyrelsen bakkede op om, at personvalg både til formandsposten og til bestyrelsen sker ved 

håndsoprækning - medmindre forsamlingen udbeder sig skriftlig afstemning.  

Bestyrelsesmedlemmer, der også er udpegede sendemænd, kan ikke stemme til bestyrelsen. 

Bestyrelsen har haft bestyrelsens beretning til godkendelse. Formanden holder en tale hen over 

beretningen krydret med personlige betragtninger. Da talen loyalt forholder sig til forlægget, og 

da betragtningerne er personlige og står for egen regning, har bestyrelsen ikke forinden fået 

talen til godkendelse. Der var et ønske om at modtage den efterfølgende.  

[Talen er vedlagt referatet] 

Der blev efterspurgt mere interessante punkter for at kunne tiltrække flere deltagere. 

3. Orientering ved formand Peter Skov-Jakobsen 

Formanden orienterede om, at han og direktøren onsdag den 4. maj havde møde med Stefan 

Seidler, medlem af Forbundsdagen for SSW, og generalkonsul Kim Andersen. Stefan Seidler 

talte bl.a. om, at kendskabet til mindretal i Tyskland er steget markant efter valget til 

Forbundsdagen. 
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Formanden orienterede videre om, at Peter Bruhn Jepsen, Hanne Sundin og han selv havde 

besøgt Tønders borgmester Jørgen Popp Petersen, Slesvigsk Parti, der er en del af det tyske 

mindretal. Han nævnte bl.a., at han var glad for Genforeningsfesten, som han havde oplevet, at 

man godt kunne være til stede i - også som mindretal. 

Bestyrelsen drøftede, om og hvordan foreningen skal forholde sig til krigen i Ukraine. Der var 

opbakning til, at bestyrelsen som en del af det kommende strategiarbejde drøfter 

Grænseforeningens muligheder for udtalelser i denne og lignende situationer samt indsatser 

f.eks. i forhold til flygtninge.  

Formanden omtalte personalesituationen i sekretariatet.  

4. Orientering ved direktør Hanne Sundin 

Direktøren orienterede om besparelser i udgifter til driften af sekretariatet samt ændringer af 

organisationen. Dette punkt refereres ikke, da det bl.a. vedrører personalesager. 

Direktøren orienterede om sin rundtur med besøg hos de forskellige interessenter og vigtige 

relationer for Grænseforeningen, bl.a. Jes Kruse Skolen, A.P. Møller Skolen, Duborg-Skolen, 

Skoleforeningen, SSW, SdU, SSF, Flensborg Avis, Sundhedstjenesten, Dansk Kirke 

Sydslesvig, BDN og Der Nordschleswiger. Alle steder bliver Grænseforeningen taget godt imod, 

og der er en bred drøftelse af samarbejdet. Bindestregsdebatten er gledet i baggrunden. 

Grænseforeningen havde sammen med SSF en stand på Historiske Dage i marts. Desuden 

stod parterne for to debatindslag på scenen.  

Det har været undersøgt, om Kulturmødeambassadørernes historie skulle omsættes til teater. 

Der har været gennemført en pilotundersøgelse. Pga. manglende opbakning fra KMA'erne er 

det droppet.  

Minority Changemaker Programme, højskoleopholdet på Jaruplund, kører i disse dage. Der var 

først 18 deltagere, og nu er to kommet til. Der er altså i alt 20 deltagere. Pga. krigen i Ukraine er 

nogle faldet fra inden kursusstart. Der bliver en evaluering efter første gennemførsel.  

Bestyrelsen spurgte om referaterne af bestyrelsesmøderne er på hjemmesiden, jf. ønske på 

seneste møde. Dette bekræftede direktøren for så vidt angår referater fra de seneste to år. Det 

er en længere proces at få flere på. Der var tilsvarende et ønske om, at mødekalenderen 

fremgår der.  

Bestyrelsen efterspurgte, at direktøren sender en informerende mail til medlemskredsen. Det 

tages op, hvilken form kommunikation til medlemmerne skal have for bedst at understøtte en 

kommende strategi. Indtil da udsendes en mail, jf. hvordan den forrige generalsekretær 

informerede. Den næste efter sendemandsmødet. 

5. Evaluering af særligt initiativ med lokalforeningskonsulenter samt beslutning om, 

hvorvidt indsatsen skal forlænges (herunder ny økonomisk bevilling) 
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Direktøren orienterede i forlængelse af det udsendte notat om den undersøgelse, der er 

gennemført blandt medlemmer af lokalforeningernes bestyrelser. Bestyrelsen bad på sit møde 

den 25. marts om, at der gennemførtes en undersøgelse, og det er lykkes sekretariatet på de 

mellemliggende fem uger.  

Der er en meget høj gennemførselsprocent på 85 procent. Over halvdelen har svaret ja til, at de 

har brugt lokalforeningsindsatsen. Lokalforeningerne, der er mest aktive, er også dem, der har 

brugt indsatsen mest.  

Bestyrelsesmedlemmerne delte egne erfaringer fra lokalforeninger, herunder hvilke aktiviteter 

der er i de forskellige foreninger samt modtagelsen af disse, samt i hvilket omfang de i deres 

egne foreninger har haft glæde af indsatsen, og i hvilken grad den har levet op til 

forventningerne. 

Opsummerende var bestyrelsen enige om: 

• Der skal fastholdes fokus på det regionale arbejde. 

• Der er brug for, at sekretariatet hjælper til lokalt, herunder til det praktiske arbejde. 

• Lokalforeningerne efterspørger flere forslag fra sekretariatet med udgangspunkt i de 

forskellige foreninger. Der er en anerkendelse af, at sekretariatet ikke blot er 

faciliterende, men også skal bidrage med ideer.  

• Der efterspørges rammer og koncepter, som lokalforeningerne lige kan tage og bruge.  

• Medarbejderne på sekretariatet er meget vidende og kan bruges som oplægsholdere. 

Det blev konkluderet, at lokalforeningerne og medlemsindsatsen skal inddrages og fylde i de 

kommende strategidrøftelser. Der blev som en del af strategiarbejdet efterspurgt en liste over, 

hvad sekretariatet arbejder med, projekter mv. Det blev videre konkluderet, at medlems- og 

foreningsindsatsen skal have et løft, og at dette skal løftes i sekretariatet for de eksisterende 

midler. Den nuværende ekstraordinære indsats udløber således som planlagt den 30.9. 2022.  

6. Eventuelt 

Det blev efterspurgt, at skabeloner til kommunikation, notater og PowerPoint ændres, så der 

skrives med sort.  

Der blev spurgt til proces vedrørende Folkemøde på Bornholm. Sekretariatet vender tilbage 

herom, så snart Sendemandsmødet er afviklet. Bestyrelsen må meget gerne sætte dato i 

kalenderen, og deres hjælp til afvikling er påskønnet.  

 

Hanne Sundin 
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