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Referat af konstituerende møde i Grænseforeningens
bestyrelse
Lørdag den 7. maj 2022 kl. 15.30-16.15
Vingsted Kursuscenter, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten.
Afbud fra: Jan Uldal Niemann og Peter Bruhn Jepsen
Fra sekretariatet deltog: Hanne Sundin og Claus Jørn Jensen

Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.

2. Indstilling og valg af folk med særlig sagkundskab
Per Paludan har trukket sig som medlem. Dette blev drøftet på seneste bestyrelsesmøde, og
bestyrelsen har kunnet indsende forslag. Siden har Steen Bo Frandsen givet til kende, at han
ikke kan deltage i møderne og gerne vil bidrage aktivt på anden vis.
Formandskabet har arbejdet efter en model, hvor de tre ressourcepersoner kommer fra tre
erfaringsbaggrunde:
•

Efterskole, friskole, højskole

•

Folkeoplysningen

•

Historiker

På den baggrund indstillede de, at sekretariatsleder Benedikte Marie Kaalund, FOF, og direktør
Axel Johnsen, Museum Sønderjylland, indtræder. Peter Bruhn Jepsen dækker skolevinklen.
Højskoleforstander Mads Rykind Eriksen var også blevet foreslået og blev drøftet som kandidat.
Bestyrelsen drøftede de tre kandidater, bl.a. erfaringer med samarbejde med formandskabets
foreslåede kandidater. Tilsvarende drøftede bestyrelsen den opdeling, som formandskabet har
arbejdet efter.
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Bestyrelsen besluttede, at indvælge formandskabets kandidater, idet det samtidig blev besluttet,
at Mads Rykind Eriksen, Steen Bo Frandsen og andre ressourcepersoner inddrages tæt i
arbejdet i Grænseforeningen på anden vis. Dette sker primært gennem direktøren.

3. Valg af 1. næstformand
Jørgen Bruun Christensen blev valgt.

4. Valg af 2. næstformand
Else Kaalund Tornbo blev valgt.

5. Valg af repræsentanter i fondsbestyrelser
Bestyrelsen godkendte, at den nye direktør overtager de to bestyrelsesposter fra den tidligere
generalsekretær.

6. Næste møde
Næste møde er strategiseminar på Christianslyst den 26.-27. august 2022. Bestyrelsen
modtager materiale forinden, herunder en liste med oversigt over projekter, som efterspurgt.

7. Eventuelt
Bestyrelsen drøftede, om ændringer i sekretariatet skulle have været håndteret på
Sendemandsmødet, men flere gav udtryk for, at det ville have givet anledning til debat, og der
var opbakning til, at der orienteres skriftligt, herunder særligt hvem der er indgang til
sekretariatet for lokalforeningerne.
Der var ønske om mere tid til punktet 'Eventuelt' på Sendemandsmødet.
Bestyrelsen ønskede, at den gennemførte undersøgelse vedr. lokalforeningsindsatsen
udsendes. Direktøren sørger for dette. Det blev taget til efterretning, at der fremadrettet bør
gives mere tid til at svare på undersøgelser.

Hanne Sundin
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