Referat fra stiftende generalforsamling for foreningen ”Sejerslevgaards
Venner” den 6. februar 2014

1. Velkomst ved Pernille Bejer (PB), der udtrykte stor glæde over de
mange fremmødte. I alt var vi 24 personer bænket flot omkring bordet i
Klægagers mødesal.
2. PB fortalte kort om Sejerslevgaard og gårdens kulturhistoriske værdier.
Ligeledes fortalte PB om det arbejde, der er foregået de sidste to år
med hensyn til at skaffe gården midler således at gården kan løfte de
oplagte opgaver, der er skitseret for gården. Arbejdet bestod i
udarbejdning af projektbeskrivelse samt udformning af ansøgninger til
Tønder Kommune, Kulturstyrelsen, LAG samt større fonde.
Gårdens fremtid som genbank og hjemsted for aktiv formidling omkring
Vestslesvigsk byggeskik er nøgleord. Ligeledes giver Sejerslevgaards
særlige kvaliteter mulighed for også at åbne for refugieagtige ophold for
forskellige målgrupper under titlen ”Bo historisk” – på gårdens
præmisser.
Det udførte arbejde med at finde financiering til gårdens restaurering er
dog hæmmet af at gården er privat ejet. Ejerskabet står i vejen for
gården. Her fulgte en konstruktiv debat om mulighederne fremover i
lyset af ovennævnte problemstilling. Der bør undersøges forskellige
forhold omkring f.eks oprettelse af en fond eller oprettelse af en
selvejende institution. Det fremgik at foreningen nødt til at søge kyndig
juridisk bistand for at kunne lægge en god kurs.
Et forslag er fremkommet om at foreningen ”Sejerslevgaards Venner”
på samme tid kan gå to veje i forhold til opgaver omkring gården – to
spor, hvor det ene er på kort sigt med små succeer med f.eks praktiske
tiltag omkring gårdens udenomsarealer og mindre arrangementer. Det
andet er sideløbende og med stor prioritet og omhandler arbejdet
omkring økonomi og ejerskab.
Andre forslag kom op om at afholde camps på gården omkring
restaurering i praksis – måske i samarbejde med Løgumkloster

Højskole. Eller med Søren Vadstrup som kursusleder i forhold til ejere
af vestslesvigske- eller andre bevaringsværdige huse. Sejerslevgaard
vil på den måde kunne blive hjulpet samtidig med at håndværk og
teknikker formidles til interesserede.
Der vil kunne dannes arbejdsgrupper blandt foreningens medlemmer
omkring arrangementer af den ene eller den anden art.
3. Et udvidet udkast til vedtægter for foreningen ”Sejerslevgaards Venner”
blev omdelt. Vedtægterne blev vedtaget efter at have sorteret lidt til og
fra.
4. Følgende personer blev valgt til bestyrelsen:
Andreas Andresen, Inger Lauridsen, Anders Soberra, Pernille Bejer og
Arne Johnsen. Suppleanter er: Doris Christensen og Henriette
Andresen. Revisor: Man enedes om at spørge statsaut. revisor Peter
Lundby. Henning M. Nielsen er revisorsuppleant.
5. Kontingent: Det blev vedtaget at et medlemskab koster kr. 150,- pr.
person.
Man kan tegne et livsvarigt medlemskab for kr. 1500,For firmaer og institutioner er det årlige medlemskontingent kr. 500,Foreningens bankkonto er: Reg. nr. 9828, konto nr: 8850251224 i
Tønder Sparekasse.
Når man som medlem har betalt sit kontingent, modtager man en
kvittering over mail med oplysning om sit medlemsnummer .
Dagsordenens punkt 6 udgik.
Ingen punkter under 7. Eventuelt.

