Bestyrelsens beretning til ”Christianslysts Venners” generalforsamling d. 15. april 2018
Det skal naturligvis ikke nægtes, at Christianslysts Venners aktiviteter har været stærkt præget af
den store usikkerhed omkring Christianslysts fremtid, både på kort sigt og på længere sigt. På et
tidspunkt var det uklart, om Christianslyst ville være solgt den dag i morgen. Så vendte vindene, da
potentielle købere ikke just stod i kø, og flere kræfter indså, at det ville være hensigtsmæssigt at
forsøge at holde liv i Christianslyst i hvert fald i en periode, så man kunne sondere terrænet.
Det er jo foreningens formål at støtte arbejdet på Christianslyst, fortrinsvis til særlige opgaver, der
ikke kan løses af institutionens sædvanlige driftsindtægter. I bestyrelsen har vi vurderet, at vore
planer for, hvad vore i øvrigt beskedne midler kunne bruges til, måtte sættes i bero, idet vi ikke
ønskede at foretage indkøb af ting, som så i givet fald ville blive en del af salget af Christianslyst.
På sidste års generalforsamling blev det besluttet at indkøbe havemøbler, dog således, at møblerne
forbliver foreningens ejendom og udlånes til Christianslyst, - i hvert fald indtil vi kender mere til
fremtiden.
Det skal jo ikke være nogen hemmelighed, at bestyrelsen har diskuteret foreningens fremtid. Hvis
Christianslyst bliver solgt, hvad gør vi så. Nedlægger vi foreningen? På et tidspunkt lanceredes
udtrykket ”gæsteværelset”, - i øvrigt i dette lokale af et af vore engagerede medlemmer Torben
Ravn. Det virkede ligesom en øjenåbner for mange, som pludselig kunne indse nødvendigheden af
overnatningsmuligheder til mindretallets gæster. Der blev ligefrem nedsat et
”gæsteværelsesudvalg”, der skulle se på overnatningsmulighederne. I forbindelse med debatten om
Christianslysts fremtid har emnet været på dagsordenen på samrådsmøderne 4 gange i det forløbne
år. Ved alle disse 4 lejligheder har foreningen været repræsenteret på samrådsmøderne.
Heldigvis ser det jo nu ud til, at de sorte skyer, der trak op over Christianslyst har betydet forøget
interesse for stedet, hvilket har medført et større antal overnatninger i 2017 i forhold til året før.
Men hvis dette skal have nogen effekt på spørgsmålet om Christianslysts fremtid, må interessen for
Christianslyst forblive intakt, - både nord og syd for grænsen. Således kan jeg berette, at Jonna og
Bo Trelborg samt flere fra deres bestyrelse for Grænseforeningen for Skjern-Tarm-Videbæk egnen
har været med på feriemessen i Herning, hvor de oplevede en positiv interesse for Christianslyst.
Der var arrangeret en spørgekonkurrence, hvor man kunne vinde et ophold på Christianslyst, og det
gav jo anledning til en god snak med folk om stedet. Desuden har der i fredags i Flensborg Avis
været et indlæg skrevet af Orla Møller. I vil kunne læse indlægget i den udgave af Flensborg Avis
som Jytte har omdelt her på højskolemødet, ligesom det er blevet offentliggjort på foreningens
hjemmeside.
Jeg kan ligeledes oplyse generalforsamlingen om, at der på foreningens hjemmeside, der blev
oprettet d. 19. marts 2017 har været over 3000 besøgende. Så meget tyder på, at der er flere end
foreningens 125 medlemmer, der besøger hjemmesiden.
Vi er også utroligt glade for, at vi kan blive ved med at arrangere denne højskoleweekend i
forbindelse med generalforsamlingen. Det giver os mulighed for dels at få større indsigt i
mindretallets udfordringer i dagligdagen, dels at dyrke de personlige kontakter blandt foreningens
medlemmer samt at få fornyet inspiration til arbejdet i bestyrelsen.
Som før nævnt er foreningens formål i vedtægterne defineret i en økonomisk ramme. Men det er
mit helt klare indtryk, at der i både bestyrelsen og i medlemskredsen er et behov for og et ønske om

at støtte op om den ånd, der hersker på Christianslyst. Vi har i bestyrelsen drøftet muligheden for,
hvis resultatet bliver, at Christianslyst sælges, og der etableres gæsteværelser andet steds i
Sydslesvig, at vi fortsætter foreningens arbejde, ikke kun på det økonomiske område, men i lige så
høj grad med det formål at videreføre den gode ånd og kultur fra Christianslyst til det evt. nye sted.
Det ser dog p.t. ud til, at der i Sydslesvig ikke findes et brugbart alternativ til Christianslyst, så
meget tyder på, at stedet ikke lukkes inden for det man kalder ”en overskuelig fremtid”. Men man
skal jo heller ikke være blind for, at der ligger nogle store bygningsmæssige udfordringer i
Christianslyst med deraf følgende behov for investeringer. Så derfor følger vi jo alle udviklingen i
bestræbelserne for at bevare Christianslyst.
På den baggrund skal jeg med gode erfaringer fra tidligere generalforsamlinger lægge op til denne
generalforsamlings debat:
Hvordan kan vi som forening være med til at fastholde den forøgede interesse for Kursus- og
lejrskolecenter Christianslyst?
Hvordan kan vi forøge medlemstallet? Det er forsøgt med en henvendelse til samtlige
Grænseforeningsbestyrelser, og det har da vist også givet lidt flere medlemmer.
Der er p.t. kun 15 af vore medlemmer, der er bosat syd for grænsen. Hvordan kan vi forøge
medlemstallet fra mindretallet?
Hermed skal jeg overdrage bestyrelsens beretning til generalforsamlingens debat.
P.b.v.
Jan Uwe Petersen, fm.

