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Bestyrelsens beretning.
Knapt et år er gået siden sidste generalforsamling d. 15. april 2018, hvor det blev besluttet at
forsøge med højskoledøgn og generalforsamling på 2 hverdage i stedet for hen over en weekend,
primært fordi det vurderes at være nemmere at indgå aftaler med besøgssteder på hverdage – og
altså arbejdsdage. Det blev derfor besluttet at finde et par datoer i begyndelsen af marts. Det blev så
efter konferering med Elly til disse 2 dage d. 25. og 26. marts. Tidspunktet evalueres som aftalt,
men mon ikke vi skal prøve dette et par år, inden vi endelig beslutter os?
I det forgangne år er der afholdt 4 bestyrelsesmøder, et konstituerende møde d. 15. april 2018
umiddelbart efter generalforsamlingen, hvor bestyrelsen konstituerede sig med undertegnede som
formand, Anna Marie Hørlyck som næstformand, Jytte Møller som kasserer, Orla Møller som
sekretær samt Bo Trelborg og Birthe Aasted som bestyrelsesmedlemmer og Heidi Bach Piekut og
Torben Ravn som suppleanter. Det skal bemærkes, at suppleanterne deltager i alle møder. Så er
bestyrelsen samtidig blevet præsenteret for forsamlingen.
Det næste møde blev afholdt d. 25. juni hos Jonna og Bo Trelborg i Tarm. De gennemgående
emner, der kommer på bestyrelsesmødernes dagsorden er i henhold til foreningens formålsparagraf
støtte til arbejdet på ”Lejrskole og Kursuscenter Christianslyst” fortrinsvis til særlige opgaver, der
ikke kan løses af institutionens sædvanlige driftsindtægter. Det betyder, at bestyrelsens opgave er
to-delt: dels at fremskaffe midler til anskaffelse af effekter og inventar, som kan være til glæde for
gæster og personale på Christianslyst, dels at være ambassadører og PR-folk for Christianslyst. I
henhold til vedtægterne skaffes foreningens indtægter fra medlemskontingenter, gaver, tilskud m.v.
I praksis er foreningens vigtigste indtægtskilde medlemskontingentet, så derfor skal jeg opfordre
alle Christianslysts Venners medlemmer til at være med til at fremskaffe flere medlemmer. Det
viser sig, at det er svært at skaffe nye medlemmer. Forskellige omtaler i Flensborg Avis i årets løb
har fx givet 3 (t-r-e-!!) nye medlemmer fra Sydslesvig. Så bestyrelsen har brug for gode ideer til,
hvordan vi fremskaffer nye medlemmer.
På mødet i Tarm diskuterede vi, om der skulle satses på reklamepostkort i stedet for folderen. Dette
har nu resulteret i, at der er fremstillet postkort, som er blevet trykt på Flensborghus. Postkortene
henviser til foreningens hjemmeside og bliver derfor ikke uaktuelle ved udskiftning i bestyrelsen.
Postkortet kan ses på vores hjemmeside og ligger i øvrigt fremme hér på Christianslyst.
Det blev endvidere debatteret, om man kunne få en skole til at fremstille en film om lejrskolelivet
på Christianslyst. Det viste sig, at SDU allerede havde fået en sådan film optaget. Den kan også ses
på hjemmesiden via et link til SDUs Facebookside.
Jeg vil i den forbindelse også gøre opmærksom på foreningens hjemmeside, som blev etableret i
marts 2017. Der har siden oprettelsen været 6800 besøg. Det svarer til knap 10 besøg om dagen. I
den forgangne uge (15.–22. marts) var der 54 besøg på siden. Det må siges at være helt pænt. Vi har
i øvrigt benyttet os af et tilbud om at betale for et års abonnement – og få et år gratis, således at
udgiften til hjemmesiden for de næste to år beløber sig til 795 kr. Det giver en kvartalspris på ca.
100 kr. i modsætning til den ordinære kvartalspris på 267 kr.
Man kan måske undre sig over, at bestyrelsens ikke holder flere møder. Dels er
bestyrelsesmedlemmerne bosiddende således, at der er rimeligt store afstande imellem, dels har vi
jo mulighed for at holde møder digitalt, hvilket da også sker, idet vi klarer mange ting pr. mail.
Da bestyrelsen ret uventet fik en invitation fra Slesvigsk Samfunds Fonds formand Henrik BeckerChristensen til et møde d. 23. oktober på Centralbiblioteket i Flensborg, greb vi chancen til at
holdet et bestyrelsesmøde hos Anna-Marie og Erik Hørlyck i Sønderborg. Dette møde
overskyggedes naturligvis af spændingen over, hvad der skulle ske på mødet i Flensborg. Stor var

overraskelsen, da det viste sig, at Christianslyst var udpeget til at være modtager af Slesvigsk
Samfunds Pris 2018 – lydende på 100.000 kr. med begrundelsen i Christianslysts store betydning
for kontakten til Danmark. Altså begrebet ”gæsteværelset” igen – som Torben Ravn lancerede!
Ud over at det naturligvis er rart at blive betænkt med så stort et beløb. som man kan anskaffe
mange rare ting for, så er prisen lige så vigtig som en stor anerkendelse af Christianslysts betydning
for mindretallets kontakt til Danmark. I betragtning af de sydslesvigske foreningers sendrægtighed i
arbejdet med økonomisk at sikre Christianslyst som mindretallets gæsteværelse i fremtiden var
tildelingen af prisen et stort skulderklap og et skub i den rigtige retning – også set fra
Vennekredsens perspektiv.
Jeg mener ikke, at Vennekredsen umiddelbart skal blande sig i den verserende strukturdebat. Men
det er vel tydeligt, at bortset fra enkelte foreninger (og her tænker jeg specielt på Skoleforeningen
og Grænseforeningen) kniber det gevaldigt med opbakningen til at finde fremtidssikrede løsninger
på bevarelsen af Christianslyst. Det er vel klokkeklart, at SdU ikke kan løfte opgaven alene, og den
eneste mulighed er et forpligtende samarbejde de sydslesvigske foreninger imellem. Det er således
beskæmmende at erfare, at et par institutioner afviser at støtte Christianslyst af vedtægtsmæssige
hensyn.
Vi må glædes over, at kulturminister Mette Bock undrer sig over den sendrægtighed, der lægges for
dagen, og fra vor mand i Grænseforeningens hovedstyrelse (Bo Trelborg) erfarer vi, at
Christianslyst drøftes på hvert hovedstyrelsesmøde, og hovedstyrelsen havde forventet, at den 2årige tilskudsperiode var mundet ud i en løsning – og ikke var gået med uforpligtende snak. Vi kan
glædes over, at der stadig er stor opmærksomhed og fokus på gæsteværelsesproblematikken og
håbe på, at der findes en fælles løsning. Vi imødeser nu det næste samrådsmøde d. 29. april, hvor
der forhåbentlig kommer noget konkret på bordet. Iflg. Anders Kring arbejdes der på højtryk på at
finde en løsning.
Som før nævnt er et af Vennekredsens formål at støtte Christianslyst, fx ved at være ambassadører
for stedet. Det er vist ved at være en tradition, at Jonna og Bo Trelborg sammen med bestyrelsen for
Grænseforeningen for Skjern-Tarm-Videbæk Egnen deltager i feriemessen ”Ferie for alle” i
Herning. I samarbejde med SSF og Grænseforeningen har i de 3 dage fortalt interesserede om
Sydslesvig og Christianslyst. Der har i alt været 62.000 besøgende og Jonna og Bo beretter, at der
var stor interesse, og at interessen er stigende. Lad os håbe, at det resulterer i flere gæster på
Christianslyst og også gerne flere medlemmer til os.
Lad mig til slut citere kulturminister Mette Bocks nytårshilsen til sydslesvigerne: ”Mit nytårsønske
for relationen mellem Danmark og Sydslesvig er, at man i fællesskab sikrer et gæsteværelse, så
interesserede borgere nord for grænsen kan komme på besøg, føle sig velkomne, se og opleve
Sydslesvig. Den, der ikke har et gæsteværelse, kan jo ikke invitere gæster. Og så kommer vi ikke.
Vis dog helt konkret, at I kan handle i fællesskab i Sydslesvig. Det er ikke flere ord, der er behov
for.
Til allersidst vil jeg gerne fremhæve Elly og det øvrige personale på Christianslyst for at bevare den
gode atmosfære på Christianslyst og gøre gæsternes ophold behageligt og rart, - til trods for de
svære arbejdsbetingelser som en følge af den usikre fremtid. Jeg vil bede Elly bringe vores hilsen
videre til personalet.
Lad også disse ord være mine sidste med håbet om en lys og sikker fremtid for Christianslyst, og
dermed skal jeg overdrage beretningen til generalforsamlingens debat og forhåbentlig godkendelse.
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