PROTOKOL

fra

(2/2018)

SSF’s hovedstyrelsesmøde
tirsdag den 20. marts 2018, kl. 18.30
i gymnastiksalen på Trene-Skolen, Wanderuper Weg 5, Frørup.

Delegerede:

Nadine Baumann-Petersen, Tine Bruun Jørgensen, Dirk Clausen, Bjørn
Egeskjold, Annemarie Erichsen, Jörn Fischer, Kirsten Futtrup, Jon Hardon
Hansen, Niels-Jørgen Hansen, Gitte Hougaard-Werner, Anne Mette Jensen,
Elsbeth Ketelsen, Petra Katja Mohr, Annette Neumann, Lars Nielsen, Sven
Nielsen, Michael Juul Olsen, Karen Scheew, Steen Schröder, Karsten Weber,
Fred Witt

Andre:

Tine Andresen, Lars Erik Bethge, Gaby Böttinger, Ilwe Boysen, Jens A.
Christiansen, Kay von Eitzen, Erik Fredens, Henrik Hansen, Peter Hansen,
Marike Hoop, Jens-Søren Jess, Michael Krause, Søren Kring, Nina Lemcke,
Tim Meyer, Michael Oetzmann, Barbara Ohlsen, Lars Petersen, Karen Rettig,
Lars Thomsen, Dorthe Weis Salchow og Rasmus Meyer (Flensborg Avis)

Afbud:

Frauke Alberts, Bahne Bahnsen, Niels-Georg Bendixen, Andreas Berg, Povl
Leckband, Preben K. Mogensen, Knud Ramm-Mikkelsen
Kim Andersen, Nis Hardt, Manfred Kühl, Leif Volck Madsen, Kerstin Pauls,
Gerd Pickardt, Maren Schultz

Referat:

Optagelse på bånd, JAC/gb

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11

Spørgetid for medlemmer af foreningen, jvf. vedtægternes § 12, stk. 7
Mødet åbnes – beslutningsdygtighed jvf. § 6
Valg af dirigent
Referat fra den 30. januar 2018
Fastlæggelse af den endelige dagsorden
Formandens beretning
Revideret regnskab 2017, revideret budget 2018 og budget 2019. Bilag
- orientering, drøftelse og godkendelse
SSF’s foreningsudvikling og kommunikation samt det videre forløb. Bilag
- drøftelse og beslutning
Nyt fra SSF's udvalg
Eventuelt
Lukket møde
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Jon Hardon Hansen byder velkommen.
Sangen Livstræet synges.
Skoleinspektør Georg Thomsen: Trene-Skolen i Tarp har 1.-6. klasse. P.t. er der 82 elever og
8 lærere. Eleverne leveres p.t. videre til fællesskolen Cornelius Hansen-Skolen i Flensborg.
I oktober 1987 blev Frørup danske Skole og Trene-Skolen sammenlagt. Siden april 1993 bliver
eleverne undervist i sløjd og gymnastik i Frørup - alle øvrige fag i Tarp.
Vi har en matrikel i Tarp og gymnastiksalen og sløjdværksted i Frørup. Alle elever er busbørn, da
de transporteres imellem de to matrikler.
Skolen i Tarp blev oprindelig bygget i 1953, og det kan efterhånden ses på bygningen. Desuden
er skolen alt for trangt til at kunne rumme elevtallet, og vi har i mange år søgt om noget nyt.
Børnehaven har samme problematik. Vi håber på, at der i fremtiden engang er en anden løsning
på vej.
Bestyrelsen i SSF-distrikt Tarp-Jerrishøj består til en stor del af skolens ansatte. Vi har forskellige
aktiviteter året rundt og holder også klubaften for alle unge fra 4. klasse og opefter i
sommermånederne. Det er planlagte aktiviteter eller hyggemøder til dem, der gider, alt efter
behag.
Årsmødet holdes på skolen i Frørup i samarbejde hhv. med deltagelse af SSF distriktet Oversø.
Her får vi årligt samlet en pæn flok mennesker til mødet.
Distriktsformand Rosi Dohmke: SSF Tarp/Jerrishøj har 228 medlemmer. Distriktet har et tæt
samarbejde med nabodistriktet mod nord Oversø/Frørup og med Trene-Skolen, børnehaven og
kirken her i Tarp.
Distriktets største arrangement er det årlige årsmøde, som vi holder sammen med distriktet
Oversø/Frørup om lørdagen i Frørup. Sidste gang var der godt 260 deltagere. Sankt Hans aften
fejres sammen med de andre distrikter på præstegården i Tarp. Klubaftener for de ældre elever
på Trene-Skolen og for dem, der allerede er kommet til Flensborg, finder sted om tirsdagen fra
kl. 18 - 20 mellem påskeferien og efterårsferien, og der er god tilslutning. Der er for det meste to
bestyrelsesmedlemmer, der står for de enkelte aftener på skift og finder på et afvekslende
program. I sidste år blev der bl.a. spillet vikingespil og bordfodbold og hygget omkring bålet.
Derudover er der hyggeeftermiddage hver anden måned, som bliver holdt enten i kirken eller her
på skolen. Endvidere tilbydes enkelte aften- eller eftermiddagsarrangementer, f.eks. egen
fremstilling af æblemost, læbepomade og creme, en wellnessdag med yoga eller en udflugt til
sort sol. Nogle år tilbydes der også koncerter. Sidste år havde distriktet til vores store glæde
besøg af venskabsby Brande. Brande Amatør Orkester underholdt en fyldt sal på Seniorcentret
med en bred vifte af musik lige fra Strauss over Léhar til Andrew Lloyd Webber. I år planlægges
en bustur til Brande i sensommeren.
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1. Spørgetid for medlemmer af foreningen jvf. vedtægterne § 12, stk. 7
Der er ingen spørgsmål.
2. Mødet åbnes – beslutningsdygtighed jvf. § 6
Mødet åbnes. Der er 21 stemmeberettigede hovedstyrelsesmedlemmer til stede. Hovedstyrelsen
er dermed beslutningsdygtig.
3. Valg af dirigent
Jon Hardon Hansen foreslår på FU’s vegne Kirsten Futtrup som mødeleder og spørger, om der
er andre forslag. Det er der ikke. Dermed er Kirsten valgt.
Mødelederen takker for valget og konstaterer, at mødet er rettidigt indvarslet og lovligt.
4. Referat fra den 30. januar 2018
Referatet godkendes uden bemærkninger.
5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden
Mødelederen læser dagsordenen op. Der er ingen forslag om ændringer af dagsordenen eller
tilføjelser til dagsordenen. Mødet fortsættes i henhold til den udsendte dagsorden. Under pkt. 11
finder et lukket møde sted.
6. Formandens beretning
Hovedstyrelsesseminar
Den 3. februar 2018 afholdtes SSFs hovedstyrelsesseminar på Jaruplund Højskole. For første
gang var ikke kun hovedstyrelsen men alle syv amtsstyrelsernes medlemmer inviteret til at drøfte
SSFs foreningsudvikling en hel lørdag.
Status på foreningsudviklingen kommer vi nærmere ind på under pkt. 8 i dagsorden.
Derfor på dette sted lidt mere generelle betragtninger. Det var efter min mening godt, at alle
medlemmer af vore amtsstyrelser var inviteret med. Det er en fornyelse, jeg tænker, er kommet
for at blive. Debat- og diskussionslysten var høj lige fra start om formiddagen og frem til den sene
eftermiddag. Selvfølgelig var det ærgerligt, at både Sydtønder og Gottorp amt måtte melde
forfald.
Der var et stort behov for at tale ud efter turbulensen omkring hele processen vedr.
Mindretallenes Hus. Drøftelsen herom tydeliggjorde, at der er et klart ønske om og behov for at
styrke informationsformidlingen mellem SSFs daglige ledelse - forretningsudvalget - og
hovedstyrelsen. Det vil FU efterkomme bl.a. ved, at der mellem hovedstyrelsesmøderne mailes
et nyhedsbrev til amtsstyrelserne, når der er noget relevant at berette om.
Endvidere skal dialogen mellem FU og amtsstyrelserne styrkes gennem regelmæssige møder,
hvor hele FU kommer ud til amterne for at drøfte aktuelle spørgsmål og anliggender. Disse
møder foreslås afholdt hvert andet år og skal ligeledes sikre, at informationsbehovet opfyldes og
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eventuelle problemstillinger kan drøftes ansigt til ansigt. I går startede vi vores rundtur med et
møde i Sydtønder amt. Det var et godt og konstruktivt møde med en åben og saglig debat.
Foreningsudviklingen er godt på vej. Hovedstyrelses-seminaret kunne i hvert fald tyde på det.
Lysten blandt deltagerne til at orientere om gode ideer, de har sat i gang eller der er lige på
trapperne, var stor. Ikke desto mindre er der nok at tage fat på i fornyelsesprocessen omkring
rekruttering af nye medlemmer, ideer og forslag til nye aktiviteter ved siden af de traditionelle.
Omkring udviklingen af SSFs kommunikationsarbejde og kommunikationsstrategi var det mit
indtryk, at amterne er med på den værste forstået på den måde, at SSF er meget åben for at
bruge de nye kommunikationsformer, den fagre digitale verden byder på.
M.h.t. udviklingen af en ny intern organisationsstruktur er vi dog ret så konservative. Lysten til
forandringer på det strukturelle område synes meget lille. Lad mig holde fast i, at skal der ske
strukturforandringer i vor forening, må ønsket komme fra og være båret af basis.
Hovedstyrelsesseminaret og vore amtskonsulenters beretninger giver klart udtryk for, at når vi
taler om strukturforandringer, så taler vi hovedsagligt om distriktsfusioner.
Dog indstilles der i dag under pkt. 8, at hovedstyrelsen beslutter, at organisationsudvalget
udvides med repræsentanter fra alle amter, der skal kigge på evt. vedtægtsændringer hhv.
strukturtilpasninger, som så drøftes på et sommerseminar i juni eller juli måned.
Fornyelsesprocessen er godt på vej. Det viste debatlysten og de mange bidrag i forbindelse med
drøftelsen af hovedstyrelsesseminarets emner med al tydelighed.
Oversømarchen
I strålende solskin og frostkoldt vejr vandrede den 6. februar 2018 atter flere hundrede
mennesker fra Flensborg til mindesmærkerne ved Sankelmark for at mindes og ære de faldne
soldater i krigen 1864 under kransnedlæggelser, afsyngelse af nationalsange, afspilning af
militærmusik og lytten til generalkonsul Kim Andersens dansk-tyske tale. I talen mindede
generalkonsulen om, at borgerne fra Flensborg for 154 år siden, da de ydede humanitær hjælp til
de sårede soldater, ikke gjorde forskel på, om det nu var en dansk eller en østrigsk soldat. I den
sammenhæng sagde Kim Andersen: ”Netop det skal vi måske i disse år stoppe op og tænke lidt
dybere over. Måske er vi nået dertil, at vi skal passe på, at den populistiske, kortsigtede og
egoistiske tankegang ikke bliver for fremherskende.”
Nævnes skal også, at Sydslesvigudvalgets formand, Anni Matthiesen, for første gang deltog i
marchen.
Mindretalsrådsmøde i Berlin den 8. og 9. marts 2018
På grund af sygdom kunne jeg desværre ikke deltage i årets første mindretalsrådsmøde i Berlin i
begyndelsen af marts. Mødet var et rent arbejdsmøde, idet rådet ikke skulle varetage nogle
officielle møder. Derfor blev det i første omgang blot planlagt at arrangere møder med bl.a. den
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ny mindretalskommitterede Dr. Bernd Fabritius. Han stammer fra München og er uddannet jurist
og politolog/statskundskab. Han er født i Siebenbürgen i Rumænien i 1965 og udvandrede til
Tyskland i 1984. Han er medlem af CSU og har siddet i Forbundsdagen fra 2013 til 2017.
Endvidere planlægges der møder med den ny indenrigsminister Horst Seehofer, med hvem vi
også skal diskutere begrebet ”Heimat”, under hvis ministerium mindretalsrådet og dets
sekretariat ligger.
Derudover forbereder mindretalsrådet et møde med den ny statssekretær i Finansministeriet
Bettina Hagedorn og forbundsdagens gruppeformænd.
På mødet har rådet besluttet at sende en skrivelse til alle politikere i den nyvalgte Forbundsdag
med en opfordring til at samarbejde om at videreudvikle mindretalspolitikken i Tyskland. Det
handler bl.a. om, at partierne udpeger en mindretalsordfører, der kan være en direkte
kontaktperson for mindretalsrådet i det daglige politiske arbejde. At regeringen én gang i løbet af
valgperioden præsenterer forbundsdagen for en mindretalsberetning, er allerede vedtaget på
initiativ af mindretalsrådet.
Mindretalsrådet har fastslået, at udgangspunktet for samarbejdet med partierne er, at de
anerkender Tysklands fire nationale mindretal. Det kunne blive problematisk i forhold til AfD. Som
udgangspunkt må man naturligvis respektere, at AfD er et demokratisk valgt parti, som man
derfor ikke bare kan ignorere. Men hvis partiet ikke tager afstand fra de diskriminerende og
racistiske udtalelser de har rettet mod Sinti og Roma'erne, er der intet grundlag for et samarbejde
med AfD.
MSPI
Det forlyder fra FUEN, at MSP initiativet har opfyldt den første betingelse, nemlig at mindst 7 EUlande har samlet den nødvendige kvote for antallet af underskrifter. Det drejer sig om følgende
lande: Ungarn, Rumænien, Slovakiet, Spanien, Letland, Kroatien og Danmark. Det andet krav,
der skal være opfyldt, er minimum 1 million gyldige underskrifter. I går eftermiddag manglede der
blot 95.000 underskrifter for at komme op på én million. Der er stadigvæk små 14 dage, indtil
fristen udløber - så det er bare med at samle underskrifter.
”Historiske dage”
SSF har sammen med Grænseforeningen en fælles stand på de ”Historiske Dage” i kødbyen i
København. Også i år var Jens A. sammen med Grænseforeningens kommunikationschef, AnnaLise Bjerager, til stede for at fortælle de historie-interesserede danskere om grænselandets og
ikke mindst Sydslesvigs historie. En rundspørge, som arrangørerne havde gennemført blandt de
besøgende, viste, at SSFs og Grænseforeningens stand var blandt de tre bedste på messen.
Godt gået., tillykke. Både en historie-quiz og et debatmøde med Henrik Becker-Christensen og
historikeren Uffe Østergaard om mindretallenes rolle og aktualitet i det 21. århundrede trak
mange mennesker.
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CDU-Antrag UNESCO
CDU har sendt en ”Antrag” til Berlin vedrørende SSFs og BDNs ansøgning om, at vort
grænseland blåstemples som immateriel verdenskulturarv ved at blive optage på UNESCOs
verdenskulturarvsliste i Paris. I første omgang skal ansøgningen optages på det, der på tysk
hedder ”Bundesweites Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes”. Ansøgningen er udarbejdet af
Jens A., Tine Andresen og BDNs kommunikationschef Harro Hallmann.
DialogForumNorden (DFN)
Den 12. marts 2018 mødtes DialogForumNorden på Knivsbjerg. På mødet præsenterede
tidligere borgmester i Billund, Preben Jensen, sig for forummet som Region Syddanmarks som
den ”særlige repræsentant” for det dansk-tyske samarbejde. Det er en ny stilling, der er blevet
oprettet efter regionsrådsvalget i november sidste år. Det var tydeligt under hans præsentation
både af ham selv og hans funktion som særlig repræsentant for det dansk-tyske samarbejde, at
hans budskab rettet mod den tyske nabo er, at man fra dansk side vil styrke, intensivere og
udbygge det grænseoverskridende samarbejde, således at den dansk-tyske grænseregion ikke
forbliver en grænseregion, men udvikler sig til en vækstregion. Som medlem af partiet Venstre
udtalte han, at hans parti i det nyvalgte regionsråd er interesseret i at kigge på muligheden for
atter at sende danske patienter til strålebehandling i Flensborg. Preben Jensen medtænker i sit
virke også mindretallene på begge sider af grænsen. Han ser os som vigtige medspillere og
brobyggere i udviklingen af det grænseoverskridende dansk-tyske samarbejde. I den
sammenhæng besøger han SSF på Flensborghus i løbet af foråret.
Til
mødet
i
DialogForumNorden
havde
Johannes
Callsen,
Slesvig-Holstens
mindretalskommitterede, inviteret Stephan Kleinschmidt. Han er blevet udpeget til at være
projektleder for den nys oprettede 2020-komité i Kiel. Han har dermed den samme opgave på
tysk side, som Simon Faber har i det sønderjyske Præsidium, der skal koordinere festlighederne
omkring 100-året for Genforeningen. Da Stephan Kleinschmidt jo flytter til et job i Flensborg her
til foråret, må vi se, hvem der tager over.
Både det tyske og det danske mindretal er repræsenteret i den tyske komité ved BDNs formand
Hinrich Jürgensen og undertegnede. Komiteen er noget større end det danske præsidium, det
består nemlig af 21 personer, det danske præsidium består af 14 personer. Bl.a. er friserne
repræsenteret ved Ilse Johanna Christiansen, FUEN ved Susann Schenk og JEV ved Britta
Tästensen. Formænd for komiteen er statssekretær Dirk Schrödter og landdagsdirektør Utz
Schliesky.
Mens genforeningen nord for grænsen står i en national folkefests tegn i glæden over at
Sønderjylland atter blev dansk, er indgangsvinklen set fra tysk side en grænsedragning, der førte
til afståelsen af Nordslesvig.
Det, vi kan være fælles om danske som tyske, er den kendsgerning, at det dansk-tyske
grænseland fremstår som en modelregion set i et mindretalspolitisk perspektiv. Fire nationale
mindretal og to flertalsbefolkninger har i løbet af 150 år formået at skabe en fredelig koeksistens i
vor grænseregion, som er rimelig unik i Europa. Det kan vi være fælles om at fokusere på, såvel
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som vi kan være fælles om at sikre den kulturelle mangfoldighed i Slesvig-Holsten, også de
næste 100 år frem.
2020 er blevet udråbt til et dansk-tysk venskabsår, der skal være med til at give det
grænseoverskridende samarbejde et løft og knytte danskere og tyskere tættere sammen, ikke
mindst via en ny kulturaftale, som skal underskrives i 100-året for genforeningen.
På mødet i DialogForumNorden var Mindretallenes Hus også et punkt på dagsordenen, som jeg
vil komme ind på under afsnittet:
Arbejdsgruppe Mindretallenes Hus
SSF har inviteret FUEN, BDN, Samrådet og Grænseforeningen til at være med i
”Arbejdsgruppen Mindretallenes Hus”. Det første møde blev holdt sidste uge fredag i en god og
konstruktiv ånd. Arbejdsgruppen har besluttet at udgive en pamflet eller flyer, der skal henvende
sig til vore organisationers medlemmer i basis og formidle fortællingen om Mindretallenes Hus.
Hvis projektet skal have en fremtid i vort grænseland, så kræver det, at det får en stor opbakning,
der signalerer en enighed om visionen inden for vore egne rækker i mindretallet. Vi har en
deadline, der siger juni 2018. Til FUEN-kongressen i Leeuwarden i Holland skal vi fremlægge en
strategi for, hvordan vi mener, at Mindretallenes Hus kan realiseres i vort grænseland eller netop
ikke.
Man skal vide, at der fra tysk side - altså Flensborg, Kiel og Berlin – fortsat er både politisk og
økonomisk opbakning. De bevilligede penge på én god million euro står stadig til rådighed for
projektet. Vore tyske venner ønsker et Mindretallenes Hus i vort grænseland og ser det helst
placeret i Flensborg.
20 år rammekonvention
Jens A. har deltaget i et seminar i Frankfurt i anledning af 20-året for Rammekonventionen til
beskyttelse af nationale mindretal i Tyskland. Under en paneldiskussion indskærpede han, at
konventionen ikke instrumentaliseres til at løse de udfordringer, som migranter, flygtninge og
alloktone mindretal har. De bør tildeles en egen rammekonvention. Jens kan selv supplere op på
dette punkt bagefter.
Sydslesvigkonferencen
Sidste lørdag blev den tredje Sydslesvigkonference afholdt på Christianslyst. Det var den dårligst
besøgte af alle. Om det skyldtes vintervejret eller kursuscentrets beliggenhed eller indholdet, skal
jeg ikke kunne sige. Det er dog skuffende, at det blot er Samrådet og Tordenskjolds soldater på
en godt og vel 40 personer, der deltager, mens basis, som vi gennemfører konferencen for, ikke
dukker op. I Samrådet må vi kigge på konceptet både indholdsmæssigt og organisatorisk.
Ellers synes jeg, at de, der var mødt frem, deltog i en god og informativ samt en debatlysten
konference.
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På baggrund af udviklingen omkring Mindretallenes Hus i løbet af de sidste måneder, kunne det
selvfølgelig ikke overraske, at mindretallets struktur atter blev diskuteret. Men set ud fra SSF's
vinkel er der desværre hverken et flertal for en konsulentundersøgelse af vor struktur eller i det
hele taget et ønske om en generel strukturforandring i Samrådet. Men der er en vis enighed i
Samrådet om, at der i vor struktur er en systemisk fejl, der gør, at Samrådet med jævne
mellemrum går skævt af hinanden. Men når der nu ikke er stemning for de helt store
forandringer, så må Samrådet på anden måde sikre, at samarbejdet og ikke mindst
kommunikationen og informationsstrømmen organisationerne imellem sikres på en mere
pålidelig måde. Det betyder de facto flere møder i Samrådet og i sidste ende en
personalemæssig opgradering af Samrådets sekretariat, som for tiden kun er besat af Jens A. og
Jette Hanisch som assistent. Her burde der ansættes en assistent mere på minimum halvtid, der
løbende servicerer Samrådets formandskab og medlemmer med relevante informationer om
arbejdet i mindretallet.
Drøftelser omkring mindretallet
Drøftelser omkring Sydslesvigkanon både i workshoppene og i plenum var livlige og engagerede.
Processen med at indsamle bud og forslag til danske/sydslesvigske værdier fortsætter ude i
basis i løbet af foråret og frem til Årsmødet. Engang i slutningen af året vil kanonudvalget så
præsentere offentligheden for en kanon, der dog aldrig er færdig tænkt, men altid åben for
tilføjelser.
Tak.
Mødelederen takker for en god beretning og opfordrer til spørgsmål, tilskyndelser og diskussion.
Petra Mohr savner i formandens beretning informationer om mødet med Sydslesvigudvalget
dagen før, hvor formanden har udtalt over for Flensborg Avis, at SSF ikke er bundet til
Sydslesvigudvalget. Hun spørger, hvordan det er ment og hvordan det skal forstås.
Jon Hardon Hansen beretter om mødets forløb og synes, at overskriften i Flensborg Avis er
misvisende. Dengang havde han Sydslesvigudvalgets afslag på SSFs ansøgning ikke oplevet
som et decideret forbud mod at søge andre kanaler i Danmark, og sådan var det heller ikke
formuleret i afslaget. Mindretallenes Hus var - også økonomisk - tænkt som et dansk-tysk projekt.
Derfor blev der søgt midler både i Tyskland og Danmark, men SSF har i denne sag ikke
udelukkende fokuseret på Sydslesvigudvalget som pengegiver. Efter det sidste møde med
Sydslesvigudvalget skal han dog ærlig indrømme, at kommunikationen mellem SSF og udvalget i
denne sag nok ikke har været optimal. Nu skal der arbejdes på at skabe enighed omkring dette
projekt i mindretallet generelt.
Petra Mohr fornemmer, at der fortsat er fuldt drøn på med realiseringen af Mindretallets Hus og at
der stadig kun er tale om, at det skal etableres i Flensborg. Det er hun meget forundret over, idet
beslutningen på det ekstraordinære hovedstyrelsesmøde den 10. januar 2018 gik ud på at tage
en tænkepause og lige trække vejret efter den negative udvikling på pakhusprojektet. SSF skulle
i en arbejdsgruppe, som består af repræsentanter for alle organisationer i Samrådet, det tyske
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mindretal og FUEN, finde en ny vej frem mod realiseringen af ideen af Mindretallenes Hus.
Denne opfattelse deler Jon Hardon Hansen ikke. Der er en deadline, der skal overholdes, fordi
Mindretallenes Hus er et punkt på dagsordenen ved FUENs kongres Leeuwarden i Holland i juni
måned. Med hensyn til placeringen ønsker de tyske tilskudsgivere, at Mindretallenes Hus skal
ligge i Flensborg og ikke et andet sted i Sydslesvig. Desuden er tænketanken til at tænke og til at
arbejde med dette projekt. Arbejdsgruppens mødtes for første gang den 16. marts. Resultatet af
dette møde blev at få udgivet en folder, der skal orientere mindretallets basis om idéen bag
projektet.
Petra Mohr ser frem til informationsmateriale, som sikkert vil indeholde en behovsanalyse, en
belægningsplan samt en finansierings- og vedligeholdelsesplan, som kan danne et grundlag for
at kunne træffe en beslutning.
Jon Hardon Hansen gør opmærksom på, at de nævnte ting nok ikke kommer med i den planlagte
folder, men at de nok skal komme på et senere tidspunkt.
Jörn Fischer har på Sydslesvigkonferencen den 17. marts 2018 haft indtryk af, at der ønskes en
strukturundersøgelse, og han synes, det er godt, at både SSF, SdU og SSW også er med på
den. Der er kun én af de to store organisationer, der blokerer. Derfor spørger han, hvordan
mindretallet alligevel kan få en undersøgelse af strukturen.
Der er en livlig diskussion om en folkeafstemning i hele Sydslesvig eller en folkeafstemning kun i
SSF. Argumentet for en ren SSF-afstemning er, at det kunne tage for lang tid at opnå enighed
blandt mindretalsorganisationerne. Modargumenterne er, at en SSF-medlemsafstemning om en
sag, der berører hele mindretallet, kunne skabe endnu mere mistillid, som der er i forvejen.
Desuden ville det overskride en grænse at foretage en ren SSF-afstemning om dette emne.
Konklusion:
Det foreslås medlemmerne af Det sydslesvigske Samråd, at der foretages en folkeafstemning
blandt mindretalsorganisationernes medlemmer. Disse skal tage stilling til, om Samrådet skal
bestille en uvildig konsulentundersøgelse af strukturen i mindretallet.
7. Revideret regnskab 2107, revideret budget 2018 og budget 2019. Bilag
orientering, drøftelse og godkendelse
Til punktet er der udsendt revideret regnskab 2017, revideret budget 2018 og budget 2019 ud.
Jens A. Christiansen gennemgår regnskabet:
Side 2: Ledelsespåtegning
Forretningsudvalget indstiller, at hovedstyrelsen godkender regnskabet.
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Side 3: Den uafhængige revisors påtegning
Revisorerne konstaterer: ”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender
er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1594 af
14. december 2015”.
Side 5:
I 3. afsnit skriver revisorerne: ”Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at
ledelsesberetningen og målrapporteringen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er
udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Bekendtgørelse nr. 1594 af 14. december 2015.
Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen og målrapporteringen.”
Allersidst på siden står der: ”Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den
forbindelse.” Dvs., at revisorerne afleverer en revision med en såkaldt blank påtegning.
Side 6: Regnskabs- og revisionsudvalgets beretning
Efter gennemgang af regnskabet vil Michael Krause, vores nye medlem af Regnskabs- og
revisionsudvalget, komme tilbage til beretningen.
Side 7: Ledelsesberetning 2017
Den er bygget op som i tidligere år, hvor vi gennemgår alle vores hovedaktiviteter. Der skal
fremhæves følgende:
”I 2017 balancerer driftsregnskabet med indtægter på 5.501.055,03 euro og udgifter på
5.433.917,56 euro og udviser derved et overskud på 67.137,47 euro.
Overskuddet skyldes primært opnåede lejeindtægter som følge af en aftale med Slesvig by og
Landestheater om leje af teatersalen på Slesvighus.
Dette overskud i forbindelse med Slesvighus og Landestheater bliver øremærket til sanering af
Skipperhuset. Skipperhuset har en saneringsskade på omtrent 300.000 euro i husets bærende
bjælker, denne skade blev opdaget i 2017. Sanering er igangsat. Der er i 2017 afholdt
83.000 euro til saneringen. Disse er ikke udgiftsført, men ført på et byggeprojekt i balancen. Det
er ensbetydende med, at det opnåede overskud på 67.137 euro fuldt ud er anvendt til
bjælkesaneringsprojektet i Skipperhuset.”
Det er vigtigt at have for øje, at der er et overskud, men at disse penge er øremærket til
saneringsprojektet i Skipperhuset.
Side 11: Samlet vurdering
Her skal der fremhæves følgende:
”Ud fra en samlet vurdering er det ledelsens opfattelse, at SSF har levet op til målene i
resultataftale 2017.
Yderligere
detaljer
fremgår
af
ledelsesberetningens
bilag:
Målopfyldelsesrapport for resultataftale 2017” (side 12-19).
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Det er en administrativ procedure, som Sydslesvigsekretariatet hhv. Kulturministeriet er fadder til,
og hvor vi to gange om året, engang halvvejs og engang ved slutningen af året, gør op, hvorvidt
vi har opnået de mål, vi har sat os, som jo har været afgørende også for den bevilling, vi har fået
fra den danske stat.
Jens-Søren Jess gennemgår:
Side 24: Resultatopgørelse 1. januar – 31. december
Årets resultat er på 67.137,47 euro. Indtægter på i alt 5.487.896,03 euro sætter sig sammen af
primære indtægter og andre driftsindtægter. I noterne fra side 27-31 uddybes de enkelte poster.
Side 25: Balance pr. 31.12. - Aktiver
Aktiversiden udgør 13.349.944,83 euro, en lille stigning i forhold til 2016. Af aktive byggeprojekter
skal Skipperhuset nævnes med ca. 1,2 mio. euro og Spejderhuset på 400.000 euro. Disse to
projekter vil fylde aktivposter også næste år.
Side 26: Balance pr. 31.12. - Passiver
Passiversiden udgør ligesom aktiversiden 13.349.944,83 euro. Passiver består af egenkapital og
af fremmedkapital. Vores egenkapital er på 7.825,178,86 euro. Der gøres opmærksom på, at i
posten Gældsforpligtelser, som er på 4.968.989,77 euro, ligger Byggestøttefonden med over
3 mio. euro.
Side 27-31: Noter
De vedlagte noter til balancen 2017 forklares med deres hovedtal både på aktiver- og
passiversiden.

Jens A. Christiansen fortsætter:
Side 32: Sammenstilling-Regnskab 2017
Jeg vil ikke gennemgå de tal, som Jens-Søren lige har gennemgået. Jeg skal bare gøre
opmærksom på allernederst på siden præciseres det igen, at overskuddet på 67.137.47 euro er
disponeret til uforudsete saneringsudgifter i Skipperhuset.
Jens-Søren Jess bemærker, at der er en difference på 2 cent ved Resultat overskud 2017
67.137,49 euro og i sætningen ”67.137.47 euro er disponeret til uforudsete saneringsudgifter i
Skipperhuset.” 67.137.47 euro er det rigtige beløb. Der er her tale om en slåfejl, som vil blive
rettet i den endelige regnskabsversion.
Jens A. Christiansen informerer i denne sammenhæng om, at der i forbindelse med
Mindretallenes Hus også har svirret forskellige beløb ud fra den betragtning, hvad SSF har brugt
af penge indtil nu på dette projekt. I forbindelse med et Samrådsmøde stod der et beløb på
500.000 euro i rummet. For at skyde en misforståelse til hjørne vil han her bare nævne, at det
altså ikke er midler, som er en del af SSFs økonomi, men såkaldte Interreg-midler.
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Han genoptager gennemgang af regnskabet:
Side 33, I. Generalsekretariat/Administration
Kigger vi på saldolinjen, var der budgetteret med 274.000,00 euro, og vi ender med et
regnskabstal på 252.354,65 euro. Når vi ser på 1. Kontorhold, har vi 65.000,00 euro som
budgettal, og vi lander på 48.181,86 euro. Dette hænger sammen med, at der er blevet betalt det
sidste beløb på et telefonanlæg. I budget 2018 går vi igen op på 51.000,00 euro, og i
budget 2019 er det justeret til 61.000,00 euro, fordi vi også bliver nødt til at tage højde for
stigende udgifter til vore it-system Navision.
Ved 7. Diverse udgifter kan I se, at budgettallet var på 24.000,00 euro og vi lander på
33.401,48 euro. Grunden til det er lidt øgede udgifter bl.a. til gravpleje, aviser, landsmødet og
merchandising.
Side 33, III. SSF’s lønninger
Her ligger budgettallet for udgifter på 2.279.262,00 euro og regnskabstallet på
2.263.356,95 euro. Her har vi haft færre udgifter. Budgettallet for 2018 på 2.319.388,00 euro er
reguleret med en overenskomstaftale på 2 pct., som vi indgik for 2018.
Side 34, IV. Generalsekretariatet / Pressetjenesten
Her kan jeg nævne, at saldobeløbet under budget 2017 var 235.970,00 euro og vi lander på
240.282,19 euro. Der, hvor vi har haft et merforbrug, er ved 4. Oplysningsarbejde og besøg. Her
havde vi budgetteret med 15.000,00 euro og ender på 18.102,53 euro.
Side 34, V. Generalsekretariatet / Kulturafdelingen
Budgettallet for 2017 lå på 122.400,00 euro og regnskabstallet er på 124.763,83 euro. Der skal
lige bemærkes, at der ved årsmøde var et budgettal på 88.000,00 euro. De samlede udgifter
beløb sig på 91.429,59 euro. Samtidig skal man dog lægge mærke til, at vi har fået flere
indtægter - 11.722,06 euro - end vi havde budgetteret - 5.000,00 euro - takket være salg af
årsmødetrøjer og forskellige andre ting.
Ved de generelle tilskud til kulturelt arbejde havde vi et budget på 10.000,00 euro og lander på
18.523,70 euro. Budgettallet i 2018 sætter vi på 15.000,00 euro, og det skyldes, at vi faktisk får
et tilskud fra Kiel øremærket ungdomsarbejdet i Slesvig på 5.000,00 euro, og de er parkeret her.
De venter på at blive brugt og udløses den dag, Slesvig sender en ansøgning til projekter for
unge.
Side 35, VI. Foreningens humanitære arbejde
Her hviler tallene i sig selv. Der kan modregnes 4.842,00 euro i gaver, så sluttallet for det
humanitære arbejde er meget fint i balance.
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Side 37, X. Kontingent / gaver og tilskud
Her ligger budgettallet på 4.015.322,00 euro og regnskabstallet på 4.023.520,11 euro. Det skal
nævnes, at vi stadig arbejder på at få det fulde kontingent trukket hjem. Vi har samlet
foreningens kontingent, som beløber sig på 263.333,33 euro, men regnskabstallet viser
253.821,92 euro. Der er altså stadig nogle, der ikke betaler kontingent på trods af, at vi
selvfølgelig sender rykkerbreve ud.
4. Kursregulering Statens tilskud har vi været inde på.
5. Tilskudstallene fra Landet Slesvig Holsten kan være lidt kompliceret at gennemskue. Vi har et
budgettal på 456.000,00 euro + 30.000,00 euro, som går direkte til Danevirke Museum.
Regnskabstallet for 2017 er på 491.000,00 euro. Beløbet er sammensat dels af 456.000,00 euro
til den globale bevilling + 30.000,00 til Danevirke Museum + de tidligere omtalte 5.000,00 euro til
de unge i Slesvig. Beløbet for budget 2018 er delt op med 481.000,00 euro, som sætter sig
sammen af 476.000,00 euro + de omtalte 5.000,00 euro. 30.000,00 euro står igen for sig selv.
Denne opdeling sker af bogholderitekniske grunde og skal gøres efter kravet fra landet.
Budgettallet for 2019 har vi hævet indtægterne til 581.000,00 euro. Som bekendt prøver vi på at
øge vores indtægter fra landet Slesvig-Holsten. Disse 581.000,00 euro er sammensat af
576.000,00 euro + 5.000,00 euro til de unge i Slesvig.
Side 38, XII. Ejendomme, administreret af SSF
På saldolinjen har vi et budgettal på 76.000,00 euro og vi lander på 46.920,10 euro.
Administration af andres ejendomme, vore egne ejendomme og pensionistboligerne håndteres i
dagligdagen som en blok, dvs. at Michael Oetzmann og vi i ledelsen vurderer, hvor det gør mest
nytte at investere penge. Vi har holdt igen på reparationer og vedligeholdelse. Der var afsat
30.000,00 euro og vi har et forbrug på 11.719,45 euro.
Side 38, XIII. SSF’s ejendomme (./. Skipperhuset og Forsamlingshuset Flensborghus)
På saldolinjen står der 228.800,00 euro og et regnskabstal på 151.670,22 euro. Der er tale om
minusbeløb, dvs., vi har haft øgede indtægter her, bl.a. indtægterne via Slesvighus, som er
budgetteret rent regnskabsmæssigt i denne blok.
Side 38, XV. Foreningens pensionistboliger
Her er der et budgettal på 78.600,00 euro og vi lander på 33.564,67 euro. Den mindre indtægt
beror bl.a. på, at tre lejligheder skulle istandsættes med installering af bl.a. nye køkkener.
Side 39, XVI. Teaterarbejde og danske koncerter
Udgiftsniveauet er budgetteret med 405.000,00 euro, og regnskabstallet er 380.568,36 euro. Vi
sætter budgettallet i år igen på 405.000,00 euro og hæver det i 2019 til 420.000,00 euro. Man
skal være opmærksom på, at vi har salg af færre billetter, som selvfølgelig er noget, som man
bør diskutere, også i udvalgene. I kan se under 3. Teater-billetsalg var budgettallet sat til
65.000,00 euro i 2017, og vi lander på 44.323,40 euro. Det samme gælder for 4. Koncertbilletsalg, hvor vi havde sat budgettallet i 2017 på 29.000,00 euro, og vi lander på
18.242,93 euro. Men samlet set er denne blok jo relativt godt i balance.
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Side 39, XVIII. Skipperhuset
Når man ser bort fra de indtægter, som er blevet øremærket også til Skipperhuset, har vi
driftsmæssigt et underskud. Dette underskud hidrører fra Skipperhuset, som jo ikke har kunnet
generere indtægter pga. renovering. Derfor er der et markant underskud med et budgettal på
8.000 og et regnskabstal på 32.942,96 euro.
Skipperhuset er nu ved at være færdigt. Det vil blive indviet i maj, men allerede sidst i marts / i
begyndelsen af april forventes de første lejrskoleelever. Huset er blevet meget flot og elegant
renoveret, og det vil I kunne se næste gang, når vi holder hovedstyrelsesmøde dernede.
Side 39, XIX. Danevirke Museum
Her har vi et budgettal på 38.100,00 euro, og vi lander på 46.360,66 euro. Der er altså et lidt
større forbrug. Omvendt kan man sige, at det har kunnet betale sig at indføre
betalingskortmulighed. Vi havde sat indtægter til 30.000,00 euro, og de er steget til
38.000,00 euro.
Side 41, XXII. Kulturaktiviteter i distrikterne
Tallene er med et budgettal på 156.000,00 euro og et regnskabstal på 159.051,30 euro
udmærket i balance. Budgettallet er justeret op henimod 2019 til 166.000,00 pga. de øgede
indtægter fra Kiel, som vi regner med - dem har vi foreløbigt fordelt til vores kerneområder.
Side 42: Sammenstilling
Her fremgår også slutresultatet 2017 med et overskud på 67.137,47 euro.
Side 43: SSF’s ejendomme
Her udvises et underskud på 193.702,57 euro. Det er ikke unormalt at have et underskud i denne
størrelsesorden.
Side 44: Ejendomme administreret af SSF
Her udvises et underskud på 90.420,10 euro.
Side 45: SSF’s pensionistboligerne pr. 31.12.2017
Her er der et overskud på 33.564,67 euro.
Det var ordene.
Mødelederen takker og opfordrer til spørgsmål.
Dirk Clausen henviser til, at overskuddet primært skyldes opnåede lejeindtægter som følge af en
aftale med Slesvig by og Landestheater om leje af teatersalen på Slesvighus. I de kommende år
er indtægterne ikke så høje mere og i 2021 udløber lejekontrakten. Hverken i budgettet for 2018
eller 2019 kan han se, at der tages hensyn til inflationsprisstigninger.
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Jens A. Christiansen svarer, at SSF har lagt budgettet sådan i mange årtier. Vi ligger med en
fremskrivningsprocent på omkring 1,3 fra den danske stat, som heller ikke giver mulighed for ret
meget regulering, når der også skal tages højde for personaleomkostninger m.m. Han
understreger, at SSF har en fornuftig økonomi, men også meget stramme budgetter. Dette er
man opmærksom på. SSF regner med øgede indtægter via Kiel. 20.000 euro er allerede kommet
i år. SSF skal i samarbejde med SSW i gang med at forhandle en resultataftale. Kiel har
signaleret, at kulturområdet er for tur i forhold til en positiv regulering. Hvis det viser sig hen ad
vejen at forholde sig anderledes, må budgetterne revideres.
Petra Mohr vil for det første minde om, at hun allerede i flere år har bedt om, at regnskabet
tilsendes tidligere, så der er mulighed for at sætte sig ind i det. For de delegerede er det et
frivilligt arbejde, og syv dage til at gennemgå et regnskab er alt for kort tid.
For det andet giver Slesvig by 7.500,00 euro i tilskud til kulturarbejdet i Slesvig, som er
øremærket til Slesvig. Hun kan ikke finde beløbet i regnskabet, og vil gerne vide, hvordan disse
penge bliver brugt.
For det tredje bortfalder lejeindtægter fra Slesvighus jo på lang sigt. Hvordan ser den fremtidige
finansiering for Slesvighus ud, uden at der skal lukkes forsamlingshuse? Alle indtægter fra
Slesvighus bruges til foreningerne. Det er også rigtigt, fordi huset er foreningens ejendom. Men
alligevel er dette forsamlingshus et ståsted for hele Gottorp amt og hele området.
Jens-Søren Jess forklarer, at forretningsudvalget havde inviteret SSFs Regnskabs- og
revisionsudvalget samt revisorerne til et møde den 1. marts. Næste dag skulle det færdige
regnskab sendes til de delegerede. Dette var dog ikke muligt pga. det kraftige snefald denne
dag, hvor al trafik brød sammen. Derfor blev dette møde flyttet til den 6. marts, hvorefter
regnskabet blev sendt af sted den 8. marts.
Petra Mohr spørger, hvorfor man så ikke planlægger et hovedstyrelsesmøde i april måned, så de
delegerede har en chance for at gennemgå regnskabet.
På spørgsmålet, hvor i regnskabet Slesvig bys tilskud bogføres, svarer Jens-Søren Jess, at de
ikke er i SSFs regnskab. Han kender ikke noget til dette beløb, så de må blive bogført et andet
sted.
Nina Lemke oplyser, at pengene indgår i budgettet for teaterarbejdet.
Anne-Mette Jensen forstå ikke denne kritik. Hun understreger, at modtagelse af regnskabet en
uge for hovedstyrelsesmødet er fint, og at hun i øvrigt har tillid til ledelsens og revisorernes
revision af regnskab og budgetter.
Petra Mohr tydeliggør, at det ikke handler om at klandre over, at regnskabet ikke er i orden. Den
tillid har hun selvfølgelig også. Det drejer sig om at have tid til at kunne forstå regnskabet og se
sammenhængene, fordi det jo drejer sig om mange penge.
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Annemarie Erichsen har et spørgsmål vedr. tilskuddet til en socialrådgiver hos Dansk
Sundhedstjeneste. I 2016 besluttede SSFs hovedstyrelse at stoppe hele tilskuddet på 27.000 € til
socialrådgiveren pr. januar 2017. Hun forstår ikke, hvorfor der på side 36 ved VIII. Tilskud til
andre organisationer, 5. Dansk Sundhedstjeneste, også i 2018 og 2019 budgetteres med et
beløb på 28.900,00 euro, når SSF ikke betaler dette tilskud mere.
Jens-Søren Jess oplyser, at der på side 36 ved VIII. Tilskud til andre organisationer, er tale om
de sydslesvigske organisationers faste andele ud af et globaltilskud fra Kiel. Tilskuddet til
socialrådgiveren er en anden post i regnskabet, nemlig på side 35 ved VI. Foreningens
humanitære arbejde, 4. Socialrådgiver. Her er regnskabstallet for 2016 på 28.062,00 euro.
Budgettallet og regnskabstallet for 2017 samt budgettallet for 2018 og 2019 er på 0,00 euro. I
næste års regnskab slettes denne linje.
Dirk Clausen undrer sig over, at det opnåede overskud på 67.137 euro er disponeret til
uforudsete saneringsudgifter i Skipperhuset. Der kan jo ikke være så mange uforudsete udgifter
mere, når huset genåbnes den 8. maj i år, og de fleste regninger må da være betalt.
Jens A. Christiansen svarer, at det er en formulering, som blev fundet frem til sammen med
revisorerne. Han beder bogholderen om at oplyse, hvordan beløbet er delt op.
Jens-Søren Jess oplyser, at tilbuddet på bjælkesaneringen var på 450.000 euro. Efter afsluttet
sanering lander vi heldigvis ved ca. 300.000 euro. Disse 300.000 euro blev ikke brugt pr.
31.12.2017, men også i starten af 2018. Der kommer flere udgifter oveni. Overskuddet på
67.137 euro skal flyde ind i de 300.000 euro.
Dirk Clausen minder om, at man på et lukket hovedstyrelse i 2017 har vedtaget at bruge
200.000 euro af indtægterne fra Landestheater og 250.000 euro som banklån.
Jens-Søren Jess informerer om, at der efter afsluttet sanering nu skal drøftes, hvordan det
likviditetsmæssige skal ordnes, dvs. om en del af lånet og også en del af indtægterne fra
Landestheater skal reduceres.
Petra Mohr spørger, hvordan det kan være, at man har sparet næsten 200.000 euro ved
saneringen.
Jens-Søren Jess oplyser, at arkitektens „Kostenvoranschlag“ på 450.000 euro var en ”worst case
scenario” med råd i alle bjælker. Så dårlig gik det dog ikke, arkitektens scenario var altså
overvurderet. Derfor skal vi nu håndtere og afslutte denne positive udvikling.
Petra Mohr vil vide, om man ikke burde efterspørge arkitektens arbejde.
Jens-Søren Jess vil ikke udtale sig og kritisere arkitekten.
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Afsluttende fremhæver Michael Krause på Regnskabs- og revisionsudvalgets vegne, at
budgetdisciplinen i året 2017 er blevet håndhævet professionelt og at SSF har levet op til målene
i resultataftalen 2017.
Mødedirigenten spørger, om der er flere spørgsmål til regnskabet. Det er der ikke.


Revideret regnskab 2017, revideret budget 2018 og budget 2019 godkendes med
3 afholdelser.

8. SSFs foreningsudvikling og kommunikation samt det videre forløb. Bilag
drøftelse og beslutning
Til punktet foreligger et notat.
Indledningsvis roser Jon Hardon Hansen notatet som et meget godt og detaljeret arbejdspapir,
som fint kan bruges ude i amter og distrikter med hensyn til gennemførelsen af
foreningsudviklingen. Han giver ordet til generalsekretæren.
Jens A. Christiansen: Det foreliggende notat er en opsamling af de idéer og forslag fra
deltagerne på vores hovedstyrelsesseminar.
Ved rekruttering af nye medlemmer skal fremhæves
 en velkomstpakke til nye forældre hhv. medlemmer,
 Powerpoint-skabelon til brug for distrikterne, når de besøger børnehaver og skoler. Den
manglende teknik ude omkring skal ikke holde os fra gennemførelsen.
 Vi skal have en samtale med Skoleforeningen om forældreambassadører og
foreningsambassadører, hvordan det kan organiseres.
 Der skal udarbejdes info-materiale til forældreambassadører.
Ved idéer og forslag til aktiviteter skal der især rettes fokus på
 en digital Kulturapp, som skal udvikles parallelt med en modernisering af vores
hjemmeside.
 ikke en ungdomsafdeling i SSF, men i regi af både distrikter og amter at indgå projekter
med de unge og tilbyde dem, at de kan dyrke nogle af deres interesser.


Ved strukturudvikling var konklusionen på hovedstyrelsesseminaret, at SSFs
organisationsudvalg skal have flere medlemmer, der udpeges af amterne. Udvalget skal
arbejde på at fremlægge en ”hvidbog”, som belyser ting internt i vedtægterne, der bør
tilpasses og reguleres i forhold til den virkelighed, vi lever i i vores forening. Der er
enighed om, at selve strukturen, altså de forskellige beslutningsorganer som landsmødet,
hovedstyrelse, forretningsudvalg, amtsstyrelser og distrikterne, ikke skal forandres som
sådan. Derimod kan der være behov for at kigge på vores delegeretsystem og hvordan
de indre organer hænger sammen.
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Endvidere skal landsmødet på trods af, at der er forslag om, at det skal piftes lidt op, at
det fortsat ikke skal være længere end højst nødvendigt. Det bør accepteres, at
landsmødet er en formel indretning i forhold til vores vedtægter, og indenfor disse rammer
prøves på at gøre det endnu mere spændende. Der var også forslag om flere
kulturindslag. Det vil organisationsudvalget ligeledes beskæftige sig med.
Ang. et forslag om ændrede strukturmodeller, som blev præsenteret i et notat af
29. januar 2016, var der enighed om, at der ikke skal ændres grundlæggende ved SSFs
struktur. Der var også en klar holdning om, at der ikke er brug for færre sekretariater, men
at der er brug for de sekretariater, vi har, fordi de er lokale koordineringssteder for det
danske arbejde.
Informationsflowet fra FU til hovedstyrelsen, fra hovedstyrelsen til amtsstyrelserne og fra
amtsstyrelserne til distriktsbestyrelserne skal styrkes. Det er vigtigt, at vi kigger på,
hvorvidt det kan sikres, at de informationer, der bliver præsenteret f.eks. i hovedstyrelsen,
også går videre til distrikterne.
Derudover var der et interessant forslag om at beholde amterne, men nedlægge
amtsstyrelserne hhv. ændre disse, så de ikke vælges på amtsgeneralforsamlingerne,
men at de skal bestå af distriktsformændene. Begrebet amtsstyrelser skal erstattes med
begrebet koordinationsudvalg. Også disse emner vil organisationsudvalget drøfte, og det
vil vende tilbage med resultater af den drøftelse engang i sensommer.


Ved SSFs kommunikationsarbejde lægges der vægt på at styrke vores mediekontakt.
Vores nye professionelle og flittige kommunikationschef arbejder på disse tiltag, men der
er jo også en hverdag, der skal passes. Der var enstemmig opbakning til at fastholde
KONTAKT. Det er et væsentligt organ, ikke bare for SSF, men for mindretallet som
sådan. Den dækker de nyheder og informationer, man ikke nødvendigvis får via
Flensborg Avis. Derfor er det meget vigtigt, at vi fastholder denne platform og udbygger
den også med digitale kommunikationskanaler.

Derfor indstilles det,
 at organisationsudvalget udvides og udarbejder et udspil (hvidbog) vedr.
eventuelle vedtægtsændringer hhv. strukturtilpasninger, der drøftes på et
sommerseminar,
 at generalsekretariatet udarbejder info-materiale i form af bl.a. en powerpointpræsentation, en velkomstpakke til nye forældre/medlemmer samt en ny
hjemmeside og udvikling af en kultur-app. Derudover ændres Sydslesvigsk Årbog
til en tema-publikation og informationsflowet styrkes internt i organisationen.
 at sekretariaterne og amtsstyrelserne styrker informationen og kontakten til
distrikterne og drøfter nye tiltag og aktiviteter med henblik på omsætning.
De ovennævnte tiltag udgør den tredje fase i foreningsudviklingen, nemlig at omsætte det, der
blev drøftet i de sidste to år.
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Mødelederen takker og opfordrer til bemærkninger og diskussion.
Der kommer ingen bemærkninger fra forsamlingen.
Jon Hardon Hansen: Kan hovedstyrelsen tilslutte sig disse punkter? Det ser ud til, at en enig
hovedstyrelse indstiller omsætning af de nævnte tiltag.
Petra Mohr tilkendegiver, at hun ikke er indforstået.
Jon Hardon Hansen beder om håndsoprækning, hvor mange der kan sige god for indstillingen og
hvor mange der er imod.
Indstillingen bliver vedtaget med én nej-stemme.

9. Nyt fra SSF’s udvalg
Formand for Teater- og koncertudvalget, Tine Bruun Jørgensen: I sidste sæson blev der vist
teater, koncerter og ikke mindst børneteater i høj kvalitet over hele Sydslesvig. I denne
sammenhæng vil jeg gerne nævne rigtig flotte koncerter med Sønderjyllands Symfoniorkester.
P.t. arbejder udvalget på højtryk med den ny sæson og ikke mindst med udarbejdelsen af den ny
brochure. Fra den 20.-22. april 2018 skal udvalget deltage i Aprilfestivalen med børneteater i
Syddjurs Kommune, som vi glæder os meget til.
Kirsten Futtrup roser udvalget for det nye fleks-abonnement, hvor man køber mindst seks
arrangementer, men ikke behøver at tage en beslutning med det samme, hvilke arrangementer
det skal være. Dermed undgår abonnenterne at have købt forestillinger, som man af forskellige
grunde ikke kan deltage i alligevel. Nu har man mulighed for at komme rundt i hele Sydslesvig
uden at man i forvejen skal bestemme sig for bestemte datoer.
Medlem af Kulturudvalget, Michael Juul Ohlsen: Jeg har fået opgaven at berette om udvalgets
arbejde, fordi Knud Ramm-Mikkelsen er forhindret i at være til stede i aften.
Siden sidste hovedstyrelsesmøde har der været afholdt ét kulturudvalgsmøde – og ikke mindst er
der rigtig kommet gang i koncerter, foredrag med mere rundt om i hele Sydslesvig.
Jeg springer over tilskuertal i dag, og vil blot nævne, at billedet har været lidt som vanligt: Nogle
arrangementer med færre tilhørere end forventet, mens andre har mere end opfyldt
forventningerne.
Jazz på Flensborghus. Forårets tre koncerter er afviklet siden sidst: To udsolgte aftener og én
med ca. 110 tilhørere. Det var vi meget tilfredse med, da det var den dag, hvor skolerne i
Flensborg havde aflyst undervisningen på grund af sne. Efterårets program ligger parat. Det ser
også spændende ud.
Vi har fået besked om budget for 2018. Vi vil også i år bestræbe os på at planlægge med omhu,
således at økonomien kommer til at passe.
På sidste møde blev der lovet oplysninger om, hvilket navn, vi kan tilbyde til Hofkultur 2018 i
Flensborg. Vi er meget glade for, og heldige med, at vi kan tilbyde endnu en stjerne, nemlig
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Jacob Dinesen, der er et af de store navne inden for det danske musikliv. Det er fredag den
27. juli, hvor Jacob Dinesen vil fylde Flensborghus’ parkeringsplads. Husk at købe billet i forsalg!
Sidste år blev der afholdt en Læsefestival i samarbejde med Skoleforeningen og en lang række
andre mindretalsorganisationer. Der arbejdes nu på at lave en ny festival til foråret 2019. Det vil I
løbende få flere oplysninger om ved de kommende møder.
PoetrySlam er på trapperne. En masse unge, nord og syd for grænsen, med meget på hjerte, får
tungen på gled, og præsenterer det ved en optræden på Kühlhaus den 18. april. Det var en stor
oplevelse sidste år.
Endnu en gang vil vi minde distrikter og amter om at huske at søge tilskud i så god tid, at vi i
udvalget har tid til at overveje ansøgningerne. Det er ikke i orden at søge tilskud 10 dage før et
arrangement løber af stablen.
Ellers ser vi frem til at få mange, gode og velbegrundede ansøgninger på vores bord til næste
kulturudvalgsmøde den 18. april.
Hilsen fra Knud.
Formand for Årsmødeudvalget, Gitte Hougaard-Werner, kunne berette, at udvalget fik
præsenteret et meget flot årsmøde-shirt med en fantastisk grå farve på sidste
hovedstyrelsesmøde. Men det viser sig, at firmaet, vi får det trykt hos, simpelthen ikke kan levere
den farve i den kvalitet. Derfor har vi været nødt til at lave om på det hele. Jeg beklager, at vi
måtte skifte farven. I har kunnet se på KONTAKT, at man kan få den i farverne "Indigo" og "Kelly
Green" i alle børne- og voksenstørrelser. Vi håber, I har lyst til at bestille en t-shirt også i disse
farver. Jeg vil gøre amterne opmærksom på, at det kunne være en god idé at bestille nogle hjem,
fordi t-shirten har ingen årstal på, så den kan altid genbruges. Pga. af farveskifte er tidsfristen til
bestillingen blevet forlænget til den 20. april.
10. Eventuelt
Gitte Hougaard-Werner informerer om, at Skoleforeningen planlægger et projektet ”Pædagogisk
Genforening” i 2020. Sydslesvig nåede ikke at blive stemt hjem i 1920, men vi håber på at kunne
genforene alle elever fra Sydslesvig med eleverne fra hele Danmark gennem forskellige
skolebesøg. Alle skoler hernede skal finde sig en skole i Danmark, hvor de kan være i samme
uge i år 2020.
Her kan vi i SSF måske støtte op om projektet ved at den lokale skole i samarbejde med SSF
kan finde ud af, om der eksisterer en venskabsforbindelse i Danmark for at man i dette område
kan finde en skole, hvor de sydslesvigske elever kan være.
I samme uge skal Skoleforeningens underholdningsorkester SKURK på turné med fem koncerter
rundt om i Danmark dér, hvor eleverne opholder sig. Her kunne det være meget passende, hvis
vores Sydslesvigudstilling kunne sendes med, og SSF på den måde kunne stå for den kulturelle
oplysning.
Hun håber, at man på lokal plan allerede nu kan arbejde videre med disse oplysninger og støtte
Skoleforeningen med deres projekt sammen med SdU.
Elsbeth Ketelsen spørger, om det var muligt, at amtskonsulenterne kunne råde over et vist antal
billetter ved koncerter f.eks. med Jakob Dinesen eller Kim Larsen for at kunne sikre en
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geografisk mere jævn spredning i Sydslesvig. Hun synes, at der var mange udefra, der købte
billetter i store mængder i forsalget til Kim Larsen-koncerten.
Nina Lemcke svarer, at Elsbeth Ketelsen er velkommen til at kontakte hende for at aftale
nærmere.
Sven Nielsen beretter, at han i begyndelsen af marts måned er blevet spurgt, om han kunne
være med som SSF-repræsentant til Folkemødet på Bornholm. Det måtte han desværre takke
nej til, fordi han ikke har nogen feriedage tilovers. Han arbejder ved Skoleforeningen, og dér skal
medarbejdernes ferieplaner afleveres i starten af december. Derfor kunne det være rart med
informationer omkring Folkemødet på et tidligere tidspunkt.
Desuden har han lagt mærke til, at emnet Mindretallenes Hus gik som en rød tråd gennem hele
aftenen. Han vil gerne vide, hvad der skal ske med Pakhuset fremover. Han har en idé, nemlig at
rive det ned og i stedet for bygge parkeringspladser.
Jon Hardon Hansen har også hørt om forslag om et parkeringshus. Men han tror, at hvis huset
ikke er fredet, er det nok under ”Bestandsschutz”. Der er også nogle, der har givet udtryk for, at
huset skal sælges. Men der er også nogle her i hovedstyrelsen, som siger, at det ikke skal
sælges. Hvad huset skal bruges til, må diskuteres på et senere tidspunkt.
Petra Mohr mener, at der i hvert fald skal en afstemning til, hvad der skal ske med huset.
Jon Hardon Hansen understreger, at vi endnu ikke er nået så langt i processen. Der er jo ikke
blevet talt om, om huset skal sælges eller rives ned eller bygge det om. Men selvfølgelig skal
emnet drøftes i hovedstyrelsen, hvad vi skal gøre med denne bygning, hvis den ikke skal danne
ramme om Mindretallenes Hus.
Steen Schröder: Seriøse forslag modtages gerne.
Jörgen Fischer foreslår en afstemning.
Jens A. Christiansen gør opmærksom på, at der ikke kan besluttes noget under pkt. ”Eventuelt”.
Jon Hardon Hansen: Det kan vi gøre på næste møde. Arbejdsgruppen skal ikke beslutte noget
på hovedstyrelsens vegne, men det kan være, at den kommer med en strategi eller forslag og
idéer, som vi så kan tage stilling til i hovedstyrelsen. Derfor foreslår han at afvente udviklingen i
arbejdsgruppen. Senest i juni måned skal vi vide, hvilken retning det går.
Jens Søren Jess oplyser i forbindelse med 2020, at der har været en idé om at lave en film med
titlen ”100 år Sydslesvig er også 100 år Duborg-Skolen”. Hvis der er interesse for idéen, er man
velkommen til at henvende sig til ham.
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Herefter slutter det åbne møde og der gås over til dagordenspunkt 11: ”Lukket møde”.

8. maj 2018
JAC/gb
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