Beretninger og beslutningsprotokol fra Sydslesvigsk Forenings
Landsmøde den 10. november 2018 på Husumhus i Husum
Revideret dagsorden:
1. Valg af en mødeleder og en protokolfører.
2. Landsmødets lovlighed.
3. Vedtagelse af den endelige dagsorden.
4. Årsberetning v/ formand Jon Hardon Hansen.
a. Resolution vedr. mulige skolelukninger.
5. Regnskabsoversigt.
6. Regnskabs- og revisionsudvalgets beretning.
7. Drøftelse og godkendelse af årsberetningen samt decharge.
8. De faste udvalgs beretninger.
a. Teater- og koncertudvalget.
b. Kulturudvalget.
c. Årsmødeudvalget.
9. Drøftelse af beretningerne.
10. Dansk sprog og identitet.
Oplæg v/ direktør Lars Kofoed-Jensen, Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Derefter
debat.
11. Valg af
a. medlemmer af forretningsudvalget (§ 10, 10.3):
- 1. næstformand.
- 1. bisidder.
- 1. suppleant.
- 2. suppleant.
b. udvalg (§ 10, 10.4):
- Teater- og koncertudvalget.
- Kulturudvalget.
- Årsmødeudvalget.
Bilag vedlagt.
12. Kontingent.
13. Dato for næste års landsmøde.
14. Eventuelt.
Landsmødet starter med sangen ”Det er så køhnt, det er så dejle.”
Efter fællessangen byder formand Jon Hardon Hansen på Sydslesvigsk Forenings vegne
alle delegerede og øvrige medlemmer af Sydslesvigsk Forening hjerteligt velkommen.
Repræsentanterne for de sydslesvigske foreninger og institutioner samt pressen og en
særlig velkomst til gæsterne.
Følgende overbringer en hilsen:
Generalkonsul Kim Andersen.
Formand for Sydslesvigudvalget Anni Matthiesen, MF (V).
Minderheitenbeauftragter des Ministerpräsidenten des Landes Schleswig-Holstein, Herr
Johannes Callsen.
Formand for Danmarkssamfundet, Erik Fage-Petersen
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Formand for Grænseforeningen, Jens Andresen
Formand for Oberst H. Parkovs Mindefond, Niels Henriksen
Repræsentant for Socialistisk Folkeparti, Henrik Boye.

1. Valg af en mødeleder og en protokolfører
Forretningsudvalget foreslår SSWs landssekretær Martin Lorenzen som mødeleder.
Forsamlingen tilslutter sig denne indstilling.
Formanden informerer forsamlingen om, at landsmødet optages på cd af hensyn til den
skriftlige beslutningsprotokol, og at selve mødet arkiveres digitalt. Ansvaret for denne proces
har generalsekretæren hvorefter denne vælges som protokolfører.

2. Landsmødets lovlighed
Mødeleder Martin Lorenzen takker for tilliden og konstaterer, at landsmødet er lovligt og
rettidigt indvarslet.

3. Vedtagelse af den endelige dagsorden
Mødelederen orienterer om, at der foreligger en revideret dagsorden med et punkt 4a. Ved
håndsoprækning vedtager forsamlingen den reviderede dagsorden med 6 nej-stemmer.
Dagsordenen følger de vedtægtsbestemte rammer.
Der vælges to tællekommissioner:
1. tællekommission
Lars Petersen
Kay von Eitzen
Marike Hoop
Finja Schulz
Anita Börner (balkonen)

2. tællekommission
Lars Thomsen
Kerstin Pauls
Lisbeth Kochanski
Tina Bendixen
Susanne Schießl (balkonen)

Mødelederen oplyser, at der er 137 af i alt 199 mulige delegerede til stede, men at der i
vedtægterne ikke stilles krav om et bestemt antal delegerede, for at landsmødet er
beslutningsdygtigt. Det er ikke muligt for de delegerede at overdrage deres stemme til en
anden efter mødets begyndelse.

4. Årsberetning v/ formand Jon Hardon Hansen
Kære SSF-delegerede!
Når vi skuer frem, så er der – som nævnt i min formandsberetning - en masse at glæde sig
til. Men der er også en meget sort sky, der hænger over hovedet på os allerede nu og varsler
uvejr. Sammenlægningen af Vanderup Skole med Store Vi og lukningen af skoledriften i
Vanderup i 2018 har kun været et dystert fortegn på, hvad vi nu går i møde.
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Af den strukturrapport, Skoleforeningen offentliggjorde i begyndelsen af oktober – og som
har været på vej siden 2016 – fremgår det, at i alt 10 institutioner er lukningstruede. Det
begrundes med en række parametre som det pædagogiske, økonomien og kørslen.
Konkret foreslog Skoleforeningens styrelse her til efteråret, at organisationens øverste organ,
Fællesrådet, vedtager at nedlægge fire små skoler og én dagsinstitution. Det drejer sig om
skolerne i Bøl-Strukstrup, Kobbermølle, Risby og Vestermølle samt børnehaven
Harreslevmark.
Skolelukninger er i mindretallet altid mere, end de vil være for et normalt flertalssamfund. For
lukker skolen, så mister mindretallet sit fundament på stedet. Skolerne ude i landsbyerne
lægger ikke kun rum til dansk pædagogisk arbejde men fungerer i lige så høj grad som
kultur-, forsamlings- og idrætshuse. Det, der på overfladen handler om mursten, handler i
grunden om det det danske fællesskab på stedet, om deltagerne til vores arrangementer, om
frivillige til vores distrikter og også om kandidater til SSW.
Institutionerne er – lige siden de blev rejst igennem de sidste snart 100 år – livsnerven i vort
danske arbejde. De er små kraftcentre, der danner rammen for et levende fællesskab
omkring dansk sprog og kultur. De sikrer tillige, at nye medlemmer kommer til og engagerer
sig i vort danske foreningsliv. Derfor har skolelukninger det med at udløse en dominoeffekt,
der har en meget negativ virkning på distriktsarbejdet og den overordnede lokale infrastruktur
i det hele taget.
Vi har talrige belæg for, at dér hvor skolerne blev lukket – se bare Gulde eller Follervig – dér
uddør i løbet af få år også mindretallets basisarbejde, og dér ender dets kommunalpolitiske
indflydelse. Derfor ser vi med dyb bekymring på, at Skoleforeningen nu overvejer at lukke fire
skoler fortrinsvis i landlige områder, og at flere danske institutioner på sigt forekommer at
være lukningstruede!
SSF mener, at Skoleforeningen bør tage langt mere hensyn til helheden og det
mindretalspolitiske aspekt i denne afgørelse. Dette kan vi ikke se lige nu. Lad mig lige minde
om: 2010 stod vi sammen, fordi vi ikke kunne acceptere, at vores børn blev forfordelt, at de
ikke længere skulle være 100 % værd. Vi i de andre organisationer understøttede
Skoleforeningen ikke mindst også, fordi vi vidste, hvor centrale skolerne er for hele
mindretallet.
Vi har også begrundet Skoleforeningens tilskudsbehov med argumentet, at mindretallet har
brug for små skoler, fordi vejene ellers bliver for lange, og fordi skolerne er mere end skoler.
Og vi er vedblevet med at understrege overfor tysk kritik, at der intet odiøst og ingen
forfordeling er i, at man får både 100 % fra Slesvig-Holsten og store tilskud fra Danmark,
netop fordi man ikke kan måle mindretalsskoler – især de små – med samme alen som
flertallets skolevæsen. Dette argument gælder ikke kun, når vi taler med tyske politikere. Det
gælder også for os selv, for Skoleforeningen!
Vi anbefaler derfor landsmødet at opfordre Skoleforeningen til at finde alternativer.
Et væsentligt argument for forslaget om at lukke de fire nævnte skoler er, at deres elevtal er
så lavt, at det ikke lever op til Skoleforeningens pædagogiske prioriteringer. Skoleforeningen
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lægger særdeles stor vægt på at understrege, at det ikke handler om besparelser, men om
pædagogisk kvalitet i de små institutioner.
Nu skal jeg ikke gøre mig videre klog på skoledrift – det ved jeg ligeså lidt om, som
skoledirektøren om de faglige detaljer i præstegerningen. Men jeg har da hæftet mig ved, at
der åbenbart intet videnskabeligt belæg er for, at små skoler med de første grundskoleårgange per definition ikke kan levere kvaliteten. Og jeg ved da, at parametre heller ikke er
noget, der er mejslet i sten, og at man også kan gøre noget for at forandre det pædagogiske
og sociale på en skole. Så hvis man virkelig er i tvivl, bør man fagligt styrke disse vigtige
institutioner i stedet for at afvikle dem. Og hvis det nu alligevel handler om økonomien, så må
der findes andre veje, der ikke volder så stor skade på mindretallet som helhed!
I vores øjne findes der en afgørende ledetråd, som må gælde for os alle: Dér, hvor et større
antal mennesker ønsker at føre et aktivt lokalt mindretalsliv, er det vores alles forpligtelse, at
opretholde rammerne for det. Eller for at sige det med en kopi af statsminister Poul Nyrup
Rasmussens bevingede ord om forholdet mellem Sydslesvig og Danmark: Så længe der er
nogen, der holder fast i os, har vi en forpligtelse til at holde fast i dem. Det gælder også for
forholdet inden for Sydslesvig!
Men dette princip bryder Skoleforeningens strukturrapport i dén grad med, når den i
bemærkningerne til én skole indkalkulerer, at elever fra skolen skifter over til det offentlige
tyske skolevæsen. I rapporten står blandt andet: [jeg citerer] ”Det aktive danske mindretal i
og omkring Vestermølle skal lokkes til at forlægge aktiviteterne til Rendsborg, men om hele
grundlaget vil flytte med, er usikkert. Derfor er der i det efterfølgende også regnet på det
scenarie, at nedlæggelsen betyder, at vi mister mindretalsbørn fra området.” [citat slut] Den
skal man virkelig smage på! For mig at se er en sådan formulering udtryk for en usolidarisk
og mindretalsfjern tankegang, der ikke ser mindretallet som et hele, og som vi ikke kan
acceptere!
Princippet om at holde fast gælder i øvrigt ikke kun for Skoleforeningen, det gælder så
sandeligt også for os i SSF. Dér måler vi ikke med to alen. For SSF har også en lektie:
forsamlingshusene. I mine øjne gælder den samme målestok: Der, hvor det folkelige arbejde
ikke kan opretholdes uden, må vi bevare. Ellers må vi overveje forandring. Og dér, hvor
andre organisationer er involveret, inddrager vi dem og tager vores fælles ansvar alvorligt.
Denne diskussion er vi lige gået i gang med.
Men igen: Det er ikke op til os at foreslå konkrete alternativer til Skoleforeningens plan. Det
pædagogiske arbejde, økonomien og driften af skoler og børnehaver er noget, kun dén har
tilbundsgående indsigt i. Men det er vores opgave at henvise til de fatale konsekvenser for
hele resten af mindretallet – og det er Skoleforeningens opgave, at afveje konsekvenserne.
Der er stadig mulighed for, at Skoleforeningen vægter hensynet til mindretallet som helhed
højere og at den finder andre løsninger for de pædagogiske og økonomiske udfordringer
med de små skoler. Løsninger, der ikke indebærer, at mindretallet opgiver hele områder på
landkortet. Styrelsens snævre tidsplan er blevet opblødt, og beslutningen er udskudt til
starten af 2019. På denne måde er der vundet tid til at drøfte konsekvenser og alternativer til
bunds.
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Og så, kære venner, her til sidst en lille kommentar til enkelte, som mener at kunne stille
spørgsmålstegn ved lødigheden af SSFs holdning, fordi lederen af en af de berørte skoler
sidder i SSFs ledelse: Hele SSFs forretningsudvalg står uforbeholdent bag udsagnene i
resolutionen. De er udtryk for en mindretalspolitisk holdning og ikke for konkrete forældres
eller læreres interesser. Gitte har også i hele hendes engagerede kamp på skolens vegne
altid gjort tydeligt, at hun ikke ytrer sig som SSF-næstformand. Og hun holder sig selvfølgelig
tilbage i denne debat, netop fordi hun tackler denne situation, hvor hun er personligt berørt,
meget ansvarsfuldt. Det har fortjent respekt.
Skolelukninger handler netop ikke kun om enkelte skoler, men om hele mindretallet, også
SSF. Det er derfor, vi beder om landsmødets opbakning til resolutionen. Med jeres mandat i
ryggen kan vi henvende os med en klar holdning til Skoleforeningens ledelse og Fællesrådet:
Vi må opfordre dem til, at give afkald på de for mindretalslivet så dødelige skolelukninger!
Mødelederen åbner dagsordenspunkt 4a og læser resolutionen op.

4a. Resolution vedr. mulige skolelukninger
Resolution har flg. ordlyd:
”Sydslesvigsk Forening er dybt bekymret på grund af de af Dansk Skoleforening for
Sydslesvig varslede lukninger af danske institutioner.
For Sydslesvigsk Forening er lukningen af danske institutioner i landdistrikter ikke
acceptable. De fører efter al erfaring til, at mindretallets lokale folkelige arbejde i området dør
ud.
Mindretallet som helhed må i fællesskab stræbe efter at opretholde det folkelige arbejde og
liv dér, hvor der er grundlag for det.
Sydslesvigsk Forening opfordrer derfor Skoleforeningen til at finde alternativer til lukninger,
som sikrer foreningens økonomiske grundlag på skoleområdet og den pædagogiske kvalitet i
de berørte institutioner. ”
Efter en livlig debat og et bidrag fra Dansk Skoleforening for Sydslesvig ved Direktør Lars
Kofoed, godkendes resolutionen ved håndsoprækning med:
nej-stemmer 6
afholdelser
37
ja-stemmer
73

5. Regnskabsoversigt
Generalsekretær Jens A. Christiansen:
Den 20. marts 2018 drøftede og godkendte hovedstyrelsen revideret regnskab 2017, budget
2018 og budget 2019.
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På opfordring af landsmødet sidste år vil jeg i år begrænse mig til hovedtallene og til
gengæld servere nogle lagkagesnitter over SSF’s ressourcefordeling.
Side 56: 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 58:
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 59: Regnskabs- og revisionsudvalgets beretning
Efter gennemgang af regnskabet vil Gerd Pickardt, formand for Regnskabs- og
revisionsudvalget, forelægge udvalgets beretning.
Side 60: 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 blev øremærket til sanering
af Skipperhuset. Skipperhuset havde en saneringsskade på omtrent 300.000 euro i husets
bærende bjælker, denne skade blev opdaget i 2017. 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 holde for øje, at der er et overskud, men at disse penge som sagt er
øremærket til saneringsprojektet i Skipperhuset.
Side 64: 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 65-72).

6/22

Side 77: 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 80-81 uddybes de enkelte
poster.
Side 78: Balance pr. 31.12. - Aktiver
Aktiver-siden 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.
Side 79: Balance pr. 31.12. - Passiver
Passiver-siden udgør ligesom aktiver-siden 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 82-84: Noter
De vedlagte noter til balancen 2017 forklares med deres hovedtal både på aktiver- og
passiver-siden.

3 LAGKAGEMODELLER:
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Afslutningsvist takker jeg for det gode samarbejde med SSF’s Regnskabs- og
revisionsudvalg, der består at Gerd Pickardt, Michael Krause og Ebbe Paulsen. Ligeledes en
stor tak til Sønderjyllands Revision og H.P.O. Wirtschaftspartner.
Også en stor tak til SSF’s formand, forretningsudvalg og hovedstyrelse for et tæt og
tillidsfuldt samarbejde.
Der skal også lyde en stor tak til alle medarbejdere i SSF, mindretallets maskinrum, hvilket jo
kom tydeligt frem i formandens mundtlige beretning. Jeg skal ikke her gentage de mange
opgaver og aktiviteter, medarbejderne og foreningens frivillige har løftet det sidste år. Men en
ting er sikkert: det danske arbejde centralt og i amter og distrikter ville falde fra hinanden,
hvis ikke I tog og tager ansvar for den daglige indsats for danskheden i Sydslesvig.
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På trods af indimellem strid og dysfunktionelle forhold i Sydslesvig, falder mindretallet ikke
fra hinanden, fordi netop det folkelige fundament trods alt er intakt. Det folkelige fællesskab
er afgørende for mindretallets folkeret, ja, eksistens som en bekendende dansk folkegruppe
med ret til beskyttelse og fremme. Og det er SSF’s mission at omsætte denne målsætning til
virkelighed og handling. Her er vi som medarbejdere tjenere ligesom alle andre
organisationers funktionærer står i mindretallets tjeneste.
Vi er alle i samme båd, og derfor er det vigtigt med en fælles forståelse af, hvor vi vil hen.
Det kræver fælles værdier, fælles dannelse og fælles sprog. At dette eksistentielle grundlag
er til stede og vedligeholdes, er vores fælles opgave at sikre. Vi har alle medejerskab til og
forpligtelse over for det danske folkelige arbejde.
Til allersidst vil jeg på egne og alle SSF’s medarbejderes vegne sige: Uanset hvor uenige vi
indimellem er, så opfordrer jeg til saglig debat, hvor man går efter bolden og ikke manden.
Det er i orden og nødvendigt at have klare holdninger til vigtige spørgsmål for mindretallet.
Men vi skal kunne hilse på hinanden dagen efter et læserbrev eller en leder. Det kaldes
anstændighed.
Tak for ordet og giv vore medarbejdere en stor applaus.
Mødelederen gør opmærksom på, at regnskabsberetning kun skal tages til efterretning, idet
den allerede er blevet godkendt af hovedstyrelsen.
6. Regnskabs- og revisionsudvalgets beretning
Formand for Regnskabs- og revisionsudvalget, Gerd Pickardt:
I har sikkert alle læst udvalgets beretning på side 59 i den blå beretning.
Så, jeg behøver vel ikke at komme ind på tal m.m. jeg vil dog gøre opmærksom på, at det
overskud som vi havde i regnskabsåret 2017 på € 67.137,47 som planlagt er brugt til
saneringen af Skipperhuset.
Det flotte resultat har mange af jer sikkert allerede set på.
Èn kort bemærkning:
Udvalget anbefaler – som nævnt - at SSF også frem over satser på spare-tiltag og øgede
indtægter, men jeg vil – som mange gange før nævnt – anbefale at man satser endnu mere
på en overordnet økonomistyring, hvor alle sydslesvigske organisationer er inddraget med
henblik på at optimere det samlede ressourceforbrug!
Dette kan sikkert ikke kun hjælpe skoleforeningen i den aktuelle situation men burde være en
selvfølge for alle vore organisationer. Vi har kun én fælles kasse hvad tilskud
fra Danmark angår.
Også igen i år en tak til Jens Søren og hans kolleger for godt udført arbejde!
Det var ordene - TAK
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7. Drøftelse og godkendelse af årsberetningen samt decharge
Efter en god debat godkendes formands beretningen enstemmigt ved håndsoprækning.
Pause ca.10 minutter.
Landsmødet genoptages.

8. De faste udvalgs beretninger
a. Teater- og koncertudvalget
Udvalgsmedlem Lene Lass:
Kære forsamling
Endnu et år er gået og igen er det tid til af aflægge et kort resumé af året som gik for alle jer
her på Landsmødet.
Teater- og koncertudvalgets beretning har I jo alle allerede modtaget via den Blå beretning.
Jeg går selvfølgelig ud fra, at I alle har læst den, så jeg vil ikke læse den højt for jer nu.
Jeg vil dog gerne ganske kort sammenfatte året, der gik.
Igen i år har der været stor aktivitet på teater- og koncertfronten.
Der blev tilbudt 28 teaterforestillinger og klassiske koncerter af høj kvalitet.
Tilbagemeldingerne vi har fået på teatersæsonen 2017/2018 og 2018/2019 har været meget
positive, hvilket glæder os meget.
Specielt har det glædet os, at vores fleks-abonnement er blevet taget så godt imod, og derfor
har vi bibeholdt den i denne sæson.
Økonomien i 2017 så nogenlunde fornuftig ud, og det er så sandelig også det, vi bestræber
os på her i år 2018, og indtil videre har vi kun positive tilbagemeldinger fra bogholderiet.
Vi er godt klar over, at vi har nogle udfordringer i forbindelse med billetsalget til vore
klassiske koncerter, men vi kan dog se en lille fremgang. Det er dog langt fra optimalt, og det
er noget vi arbejder intenst på, og selvfølgelig også er i dialog med Sønderjyllands Symfoniorkester omkring.
Arbejdet i udvalget er meget mangfoldigt og tidskrævende, så jeg er rigtig glad for, at det er
muligt at dele opgaver ud på de forskellige medlemmer i udvalget.
Dejligt at opleve, at alle i udvalget er villige til at give en ekstra hånd med, hvis det er
påkrævet.
Det betyder også for jer, at I ikke altid vil se mig til alle teaterforestillinger og koncerter, da
det ville være alt for tidskrævende for mig.
Der vil dog altid være et medlem fra udvalget repræsenteret til de forskellige arrangementer.
Et stort tillykke til Lene Lass for genbeskikkelsen fra kulturministeriet til bestyrelsespladsen i
Folketeatret, som kom i starten af ugen.
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Generelt vil jeg gerne påpege, at det er dejligt at arbejde sammen med alle medlemmer i
udvalget, og det glæder mig meget, at alle har valgt igen at stille op til valg.
En stor tak til alle vores samarbejdspartnere både syd og nord for grænsen. Vi oplever en
stor interesse for vores arbejde her i Sydslesvig.
En kæmpestor tak til Kulturafdelingen specielt til Nina, Katrin og Marten som i mellemtiden er
blevet erstattet af Lærke. Og ikke mindst en stor tak til distrikterne og vores scenehjælpere,
som i den grad er med til at få det hele til at gå op i en højere enhed.
Vi må selvfølgelig ikke glemme vores trofaste publikum, som altid støtter flittigt op om vore
tilbud.
Tak skal I have.
Dejligt at opleve, at I også er åbne for nye og eksperimenterende forestillinger.
I ønskes alle et forsat godt Landsmøde.

b. Kulturudvalget
Formand Knud Ramm-Mikkelsen:
I tilknytning til min skriftlige beretning, har jeg enkelte tilføjelser:
Én af de kunstnere, der har været nævnt utallige gange i alle de år, jeg har været med i
kulturarbejde, er Kim Larsen. Sidste år kunne jeg med meget stor glæde fortælle, at vi havde
en dato – og en totalt udsolgt sal – og at de, der havde billet, kun skulle glæde sig. Men man
skal passe på med at glæde sig for tidligt. For vi fik jo desværre meddelelsen om, at
koncerten var aflyst på grund af sygdom, men forhåbentlig kun udskudt, – og vi så, at Kim
Larsen kom på benene, mere eller mindre, omkring sommerferien, og vi håbede alle. Men i
starten af oktober måtte vi endelig indse, at der bliver ikke flere koncerter med Kim Larsen.
Nu må vi nøjes med at synge hans sange, og lytte til hans musik – og samtidig glæde os
over, at der også findes andre danske kunstnere, som kan fylde sale og pladser – også her i
Sydslesvig.
Heldigvis har vi kunnet opleve en masse gode kunstnere inden for det sidste år – og nogle af
navnene skal nævnes.
Sidste år antydede jeg, at der muligvis var noget stort på vej – og kort inde i det nye år kunne
vi annoncere, at Nephew ville give en koncert på Max i Flensborg. Det var godt nok noget af
et scoop, for gruppen havde ikke givet koncerter i flere år – og der var lige annonceret 2 stk. i
Danmark. I 2 af de helt store sale. 1 i København – og 1 i Herning, og der var blevet totalt
udsolgt i løbet af få timer. Og så kom Flensborg med på listen. Et stuvende fuldt Max – i flere
etager, med omkring 700 tilhørere – og ikke tilskuere, for en stor del kunne ikke se en snus.
Med en fantastisk stemning. Og igen med et stort antal gæster fra Danmark. Dejligt.
Endnu flere gæster havde vi d. 27. juli, hvor den kun 22 årige Jacob Dinesen solgte omkring
1.000 billetter til koncerten på Flensborghus’ parkeringsplads. Meget flot. Vi er ikke vant til at
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håndtere så mange gæster, så der opstod naturligvis nogle få, men vigtige, problemer. For
eksempel var der for lange køer til de boder, hvor man kunne købe drikkevarer. Og det er jo
en alvorlig sag. Men det er klart, at så store arrangementer kræver et stort mandskab, og det
skal vi være gearet til, hvis vi igen løber an med koncerter i den størrelsesorden. Koncerten
var et led i den meget fine og flotte Hofkultur, som vi har været en vigtig del af i mange år.
Endnu en festival i Flensborg var Flensburg AHØJ 2018. Igen et fremragende arrangement,
hvor mindretallet fik mulighed for at præsentere sig med eget telt, kulturskib, underholdning,
workshops og meget mere på havnen i Flensborg. Den danske bluesmusiker, Mike
Andersen, gav en fin koncert med mange tilhørere den dejlige sommeraften. Mange gæster i
det hele taget, både unge og ældre, der fik en fantastisk kulturoplevelse den weekend.
Spil Dansk begyndte som en Spil Dansk Dag i 2001. Siden er den vokset til en Spil Dansk
uge – og i år bredere koncerterne med danske musikere, dansk musik m.m. over flere uger.
Igen i år har vi været snydeheldige med vejret til udendørsarrangementerne med flere
hundrede dagtilbudsbørn og skoleelever, der synger, klapper og danser til danske sange –
både gamle – og helt nye. Igen i år har koncerterne været bredt ud over hele Sydslesvig, og
der har været små, store og større arrangementer. Præcist som det skal være. Spil dansk
skal naturligvis evalueres, men jeg er sikker på, at vi også til næste år vil have
arrangementer under denne paraply.
Jeg vil lige nævne et par koncertnavne mere, for at berette om, hvor bredt et repertoire, vi
beskæftiger os med i Kulturudvalget:
Der var Tumult i menighedshuset på Adelby Kirkevej i Flensborg, da gruppen af samme
navn spillede der i september. Tradish spillede for gud ved hvilken gang i Hanved. Funky
White Boys spillede i Volksbad i Flensborg, og Hanne Lynge Trio i Tating – midt i
efterårsferien. Lone Wernblad var i Tarp – og grand prix-vinderen Emmelie de Forest på A.P.
Møllerskolen. Færøske og karismatiske Eivør på Max i Flensborg – næsten 300 tilhørere.
Von Dü, der ikke er en festlig middagsret fra mine unge dage, men en dansk gruppe spillede
for en stor mængde tilhørere i Slesvig, og ”Jazz på Flensborghus” er kommet godt i gang:
Mere end 150 til moderne big-band-jazz med en dygtig, ung og endnu en karismatisk
orkesterleder: Kathrine Windfeld.
Men vi laver faktisk også andet end musik i udvalget: Vi yder støtte til en filmfestival: Minority
film, her i Husum. DGI’s verdenshold gav opvisning med støtte fra Kulturudvalget, og den
efterhånden landskendte strikkefestival beder om, og får støtte til den form for kulturarbejde.
Og en lang række foredrag bliver også afviklet. Jeg har et par gange udtrykt min beundring
for ”Poetry Slam”. Vi har for nylig været blandet ind i en Master Class i ”Poetry Slam+”.
DockYard festival er en festival i Flensborg Nord, der gennem de seneste år er afviklet i
pinseweekenden, der forbinder en kulturfestival for mange af Flensborgs børn, unge og
voksne med et stævne, hvor meget dygtige cyklister slår kolbøtter med meget mere på deres
bmx-cykler. Og så en musikscene, hvor danske og tyske bands giver koncerter. Også her er
Kulturudvalget involveret.
Til nogle af arrangementerne, f.eks. det sidste, er der gratis adgang, mens der til andre
koncerter tages en ganske høj entré. Kultur koster penge – og det er for mig vigtigt, at folk
ved det. Det er for mig helt i orden, at der en gang i mellem gives tilskud til f.eks. gratis
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friluftskoncerter, hvor vi får mulighed for at præsentere gode danske grupper og musik for
folk, som slet ikke vidste, at det kunne være så godt. Men generelt skal der betales et
rimeligt beløb i entré for den kultur, der forbruges. Og det bliver der også. Jeg synes, at vi
normalt ser rimelige entrépriser på den kultur, der tilbydes – og heldigvis normalt med en
pæn reduktion til medlemmerne af SSF. Og sådan skal det også være.
Med hensyn til den nærmeste fremtid har jeg lært ikke at tage alt for meget for givet – men
en del er da planlagt:
Jeg vil lige begynde med ”Jazz på Flensborghus”. I 9 ud af 10 tilfælde glæder jeg mig meget
til at skulle til koncerterne. I det 10. tilfælde er jeg noget bekymret og tænker, ”hvordan mon
det går denne gang?” – men oftest går det rigtig godt. D. 15. november er der planlagt en
koncert som jeg har glædet mig vildt til i ½ år: kun en pianist og en bas på scenen – men
hvilke musikere: Italienske Enrico Pieranunzi og danske Thomas Fonnesbeck. I forrige uge
fik vi så at vide, at pianisten har brækket en finger – og så var vi lidt på ‘en, som det hedder.
Heldigvis har vi fået en fuldgod erstatning ved, at vi fik sangerinden Sinne Eeg til at erstatte
Enrico – og det bliver også en helt fantastisk koncert, nu er det kun sang og bas, og den
koncert på torsdag glæder jeg mig også meget til.
Derudover ligger forårets jazzprogram på plads – jazzfolket kan godt glæde sig.
I min skriftlige beretning har jeg anbefalet de to sønderjyder Mark & Christoffer, hvis de
skulle komme igen. Det gør de: mandag d. 10. december på Flensborghus.
På vore møder diskuterer vi naturligvis, hvad der skal ske i det / de kommende år. En lang
række navne er på bordet og i støbeskeen. Nogle bliver til noget – andre kommer bag i køen,
og endnu andre bliver glemt igen – for vi arbejder jo hele tiden på at lave de bedste tilbud til
medlemmerne og til distrikterne – ud fra de muligheder, der nu gives.
Til sidste kulturudvalgsmøde fik vi beskeden om, at Flensborg bys tilskud til jazzkoncerterne
på Flensborghus tilsyneladende falder væk. En meddelelse, som jeg håber kan ændres
snarest.
For økonomien fylder naturligvis meget – også på møderne. På møderne får vi en opdatering
om, hvordan ser det ud lige nu. Inden hvert hovedstyrelsesmøde får jeg endnu en
opdatering, som jeg kan meddele videre. Det er af og til lidt interessant, hvordan stemningen,
jeg mener saldoen, svinger frem og tilbage. Jeg har nævnt det før, men det er særdeles
vigtigt for os i udvalgene at have gode redskaber til at styre økonomien, så vi får brugt rub og
stub – hvert år – og naturligvis hverken for meget eller slet ikke for lidt. Den sidste melding,
jeg har fået i denne uge er, at det ser rigtig fornuftigt ud – på nuværende tidspunkt. Og det er
jo en dejlig melding.
Jeg ser frem til næste års arbejde. Jeg håber på mange gode ansøgninger fra distrikter,
amter og andre, og jeg glæder mig til at besøge endnu flere arrangementer, end der har
været mulighed for i år.
Tak til alle i distrikter, amter, tilsluttede og samarbejdende foreninger og organisationer, der
arbejder med kulturen i dens mange forskellige facetter.
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Jeg vil også lige nævne alle de ansatte på sekretariaterne – og helt specielt i kulturafdelingen
på Generalsekretariatet. Tak for en stor, flot, inspirerende og professionel indsats.
Og endelig er der medlemmerne af Kulturudvalget. Det er stadig en fornøjelse at deltage i
kulturudvalgets møder – og det er jeres fortjeneste. Jeg håber meget, at vi ses i næste
sæson. Tak til kulturkonsulent Nina Lemcke, Kirsten Futtrup, Michael Juul Olsen, Bjørn
Egeskjold og Eberhard v. Oettingen.
Tak for opmærksomheden.
c. Årsmødeudvalget
Formand Gitte Hougaard-Werner:
”Velkommen til Sydslesvig” lød mottoet i al sin enkelthed.
Jeg vil gerne starte min mundtlige beretning i dag med at sige tak til jer alle. Tak, fordi I alle
på hver jeres måde og i hele Sydslesvig har været med til at gøre denne weekend til en
uforglemmelig oplevelse, så alle kan føle sig velkomne.
Fra den 1.-3. juni 2018 blev der for 94. gang fejret danske årsmøder i Sydslesvig, og der blev
afholdt 37 møder, deraf 14 om fredagen, 19 om lørdagen og 1 møde ud over de 3
friluftsmøder om søndagen. Vi har manifesteret vores tilhørsforhold til det danske, sendt og
modtaget hilsner fra Danmark og Tyskland samt vist, at vi er mange, der bevidst har valgt at
være en del af det danske mindretal. Denne opbakning er et vigtigt signal og af stor
betydning.
Vores deltagertal ud fra tilbagemeldinger fra de enkelte steder og solgte Valdemars flag
lander på 19.384 – knap 1.300 mere end sidste år. Hvor man deltager, om lokalt eller ved et
friluftsmøde er lige meget, bare alle deltager og bakker op om vores store fælles
festweekend - så få endelig fat i venner, familie, unge, nye i mindretallet og alle dem, I ellers
kender, når vi 2019 igen kalder til årsmøde i Sydslesvig.
Jeg har skrevet en udførlig skriftlig beretning, som I alle har fået tilsendt med den blå
beretning, og her kan I læse om alle enkelte dele af udvalgets arbejde og weekendens
arrangementer.
I år har jeg tænkt mig kun at tage fat i et punkt fra den skriftlige beretning ud over den TAK i
alle har fået.
Det er vores officielle talere. I år bød vi mange spændende talere ”velkommen til Sydslesvig”.
Således var det politiske Danmark og Tyskland repræsenteret på fornemste vis ved dette års
årsmøder, både ved Statsministeren, Ministerpræsidenten, flere repræsentanter fra
regeringen, Folketinget, Landdagen i Kiel, Grænseforeningen, Slesvig-ligaen, DanmarksSamfundet, Foreningen Norden og egne foreninger og institutioner.
Vi er glade for alle de repræsentanter, der siger ja til at komme til Sydslesvig med taler og
hilsner, og mange tog da også afsæt i årets motto – og følte sig velkommen i Sydslesvig.
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Men i forbindelse med årsmøderne opstod der en forældregruppe, der kalder sig ”de aktive
forældre i Sydslesvig”. Gruppen opstod særligt som protest mod hovedtaleren i forbindelse
med årsmødet i Egernførde.
Vi inviterede gruppen til vores evalueringsmøde. Her kunne de komme med et oplæg om
baggrunden for deres protest og aktion og fremtidige ønsker ift. politiske talere, hvilket de
også gjorde.
Alle lyttede, og der opstod en livlig debat. Blandt de øvrige fremmødte repræsentanter fra
alle foreninger og institutioner i Sydslesvig var der dog bred enighed om, at vi inviterer alle,
der er demokratisk valgt til Folketinget, og nogle steder inviteres tilmed alle byens lokale
politikere for at danne et bredt politisk billede. At give en politiker mulighed for at holde en
tale ved et af vore møder betyder ikke automatisk, at vi deler dennes politiske holdninger.
Vi har derimod en klar forventning om, at de officielle repræsentanter forholder sig til
relationen mellem Danmark og mindretallet.
Vi accepterer forskellige holdninger og meninger, og der er lige så stor en bredde i
mindretallets politiske holdninger som i flertalsbefolkningens - og det er altid muligt at
diskutere politiske holdninger med vore talere over en kop kaffe efter talen. Årsmøderne er
kulturpolitiske møder, der forbinder mindretallet med Danmark, og derfor fortsætter vi med at
invitere alle demokratisk valgte politikere, det er gode demokratiske spilleregler - og holder
man sig til reglerne, får man en talerstol.
Og ”fortsætte” er stikordet – for jeg vil nu skue fremad og tage hul på årsmøderne 2019
Mottoet er faktisk kendt, da vi bekendtgjorde det sidste år, men I får det lige igen.
De danske Årsmøder 2019
Norden møder Sydslesvig – vi knytter bånd
2019 byder på en del jubilæer – vi tager dog kun højde for to i vores motto. ”Norden møder
Sydslesvig”, fordi Foreningen Norden har 100 års jubilæum, og ”Vi knytter bånd” ikke kun til
Norden, her er også ment de tætte bånd, vi i Sydslesvig har til Dannebrog, der fylder 800 år
næste år.
Vi vil ift. Norden gerne opfordre jer til at lade underholdning og talere genspejle dette, se
også vores inspirationsliste på hjemmesiden. Desuden vil I på hjemmesiden (syfo.de) kunne
læse om Foreningen Norden og mange andre spændende ting.
Vi har således opfordret FDF-orkestrene til at spille musik af nordiske komponister, og vi kan
kun opfordre vore egne kor til at tage fat i nordiske sange, så det nordiske præg fremhæves,
og vi alle virkelig møder Norden ved årsmøderne i Sydslesvig.
Dannebrogs fødselsdag skal også fejres, derfor vil Danmarks-Samfundet også være en
større del af årsmøderne, så vis flag, gerne mere end ellers. Der er flere tiltag på vej i
forbindelse med Dannebrogs fødselsdag, så lad endelig de rød-hvide farver dominere ved de
lokale møder.
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Til sidst vil jeg så huske jer alle på, at årsmødeskemaerne findes på hjemmesiden sammen
med andre spændende informationer. Vi skal gerne have skemaerne tilbage senest den
4.2.2019, så vi kan gå videre med forespørgsler og fordeling for at tilgodeset flest mulige
ønsker.
Et ønske har vi allerede opfyldt, idet formanden for Foreningen Norden ønskede sig en
særlig plakat - en kunstnerisk plakat
Derfor spurgte vi kunstneren Inka Siegel, om hun havde lyst til at påtage sig opgaven – det
havde hun. Jeg har allerede haft den ære at se nogle udkast – I kan glæde jer til den
22.1.2019, hvor den endelige plakat inklusive årets T-shirt vil blive offentliggjort på
hovedstyrelsesmødet.

9. Drøftelse af beretningerne
Mødelederen gør opmærksom på, at beretningerne fra Teater- og koncertudvalget,
Kulturudvalget og fra Årsmødeudvalget kun skal tages til efterretning, idet de allerede er
blevet godkendt af hovedstyrelsen.
Der er ingen bemærkningerne til udvalgsberetningerne.
10. Dansk sprog og identitet.
Oplæg v/ direktør Lars Kofoed-Jensen, Dansk Skoleforening for Sydslesvig. Derefter debat.
Frokostpause
Overrækkelse af Oberst H. Parkovs Sydslesvigpris fra SSFs formand Jon Hardon
Hansen:
Inger Merete Hansen modtager Sydslesvigprisen 2018
”Sydslesvigprisen 2018” går til Inger Merete Hansen fra Agtrup i Nordfrisland. Prisen fra
Oberst H. Parkovs Mindefond er doneret med 1.500 Euro og overrækkes årligt til en kvinde
eller mand, som har gjort en ihærdig og trofast indsats i basisarbejdet for det danske
mindretal.
SSF-formand Jon Hardon Hansen fremhæver, at Inger Merete Hansen i høj grad har gjort
sig fortjent til denne hæder: ”Inger Merete har været en bærende søjle i det folkelige arbejde
i SSF Sydtønder amt gennem en menneskealder. Hun har været aktiv i Agtrup distrikt, som
hun har fulgt fra barnsben af og senere blev formand for. Hun har også været mangeårigt
amtsstyrelsesmedlem, amtsformand og medlem af SSFs hovedstyrelse. Men også mange
andre dele af mindretallet, blandt andet den danske menighed i Læk og amatørteatret ”Æ
amatøer” har ligeledes nydt godt af hendes kvaliteter.
Inger Merete er der altid, når der skal gives en hånd, deltages i arrangementer eller ”bare”
sørges for, at det hele er på plads. Så derfor er denne udmærkelse mere end velfortjent. Der
er så meget vi i SSF og mindretallet skylder Inger Merete Hansen tak for.”
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Formand for Oberst H. Parkovs Mindefond, Niels Henriksen:
Hr. formand! – hr. generalsekretær! – kære gæster og delegerede ved SSF’s Landsmøde
2018:
Igen i år har jeg den tilbagevendende fornøjelse som formand for OBERST H. PARKOVS
MINDEFOND at formidle overrækkelsen af Oberst H. Parkovs Sydslesvigpris til en
modtager, som ”- har gjort en ihærdig og trofast indsats i basisarbejdet for det danske
mindretal i Sydslesvig”, som det formuleres i prisens vedtægter.
Selve prisen blev grundlagt i 1983 i et samarbejde mellem - på den ene side - min
forgænger i Grænseforeningen, O.M. Olesen, som nu efterhånden har været død i mange år
og – på den anden side – daværende generalsekretær for Sydslesvigsk Forening, Karl Kring,
som vi jo da heldigvis stadigvæk har iblandt os.
Én gang om året uddeles prisen, og i de sidste mange år har uddelingen fundet sted i
forbindelse med SSF’s Landsmøde, hvilket jeg synes er en dejlig tradition, og som jeg er
sikker på, at foreningens ledelse gerne vil fortsætte med.
Sidste år kunne vi markere 70-året for Mindefondens stiftelse i 1947. I år er der ikke nogen
rund markering af, at prisen uddeles for 36. gang, - men derfor er prisen alligevel god at
uddele og god at modtage.
Så det er mig en glæde at kunne overrække denne beskedne konvolut til årets kandidat fra
Sydtønder Amt, Inger Merete Hansen, der – som vi netop har hørt det, – har fortjent den pris
og den anerkendelse for sit gode og store frivillige arbejde, som prisens modtagelse er
udtryk for.
Inger Merete: HJERTELIG TIL LYKKE!
Alle vi i bestyrelsen glæder os på dine vegne, Inger Merete, og vi ønsker dig hjerteligt
tillykke.
Under bifald fra forsamlingen overrækker formanden diplomet og en check til Inger Merete.
Inger Merete Hansen, Sydslesvigpris-modtager:
Æ sige tak til jer ål.
Inger Merete Hansen synger sangen: ”Kalles have” på sønderjysk.
Forsamlingen synger ”Julies sprog”
11. Valg af
a. Medlemmer til forretningsudvalget (§ 10, 10.3)
I lige år vælges 1. næstformand og 1. bisidder. Desuden vælges hvert år en 1. og en
2. suppleant.
17/22

Der er 137 af 199 delegerede til stede.
1. næstformand:
Foreslået er Gitte Hougaard-Werner til genvalg, og hun er villig at genopstille. Der er ikke
andre kandidatforslag.
Formand Jon Hardon Hansen motiverer Gitte Hougaard-Werner.
Resultat af den skriftlige afstemning med den blå stemmeseddel nr. 2:
afgivne stemmer
deraf
ugyldige stemmer
blanke - afholdelse(r)
nej-stemmer
ja-stemmer

117
1
5
9
102

Gitte Hougaard er dermed genvalgt som 1. næstformand.
 1. bisidder:
Foreslået er Kirsten Futtrup til genvalg. Også hun er villig at genopstille. Der er ikke forslag
om flere kandidater.
Formand Jon Hardon Hansen motiverer Kirsten Futtrup.
Resultat af den skriftlige afstemning med den blå stemmeseddel nr. 3:
afgivne stemmer
deraf
ugyldige stemmer
afholdelse(r)
nej-stemmer
ja-stemmer

118
0
2
5
111

Kirsten Futtrup er dermed genvalgt som 1. bisidder.
 1. suppleant:
Foreslået er Lars Nielsen til genvalg. Også han er villig at genopstille. Der er ikke forslag
om flere kandidater.

Resultat af den skriftlige afstemning med den blå stemmeseddel nr. 4:
afgivne stemmer
deraf
ugyldige stemmer
afholdelse(r)
nej-stemmer
ja-stemmer

119
1
9
4
105
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Lars Nielsen er dermed genvalgt som 1. suppleant.
2. suppleant:
Den hidtidige 2. suppleant Henry Bohm ønsker at genopstille.
Der er ikke andre kandidater.
Resultat af den skriftlige afstemning med den blå stemmeseddel nr. 5:
afgivne stemmer
deraf
ugyldige stemmer
afholdelse(r)
nej-stemmer
ja-stemmer

115
0
2
3
110

Henry Bohm er dermed valgt som 2. suppleant.
b. Udvalg (§ 10, 10.4)
I lige år vælges 3 faste udvalg: Teater- og koncertudvalget, Kulturudvalget og
Årsmødeudvalget. De faste udvalg består af en formand og yderligere 4 medlemmer.
Formand for teater- og koncertudvalget:
Den nuværende formand Tine Bruun Jørgensen tager gerne imod genvalg Der er ikke
forslag om flere kandidater.
Mødelederen foreslår valg ved håndsoprækning, men gør samtidig opmærksom på, at hvis
der blot er én valgberettiget, der ønsker hhv. forlanger skriftlig afstemning, så foretages
valget skriftligt.
Efter de delegeredes ønske foregår afstemningen om dette valg pr. håndsoprækning.
Resultatet er et enstemmigt valg.
Tine Bruun Jørgensen er dermed valgt som formand for Teater- og koncertudvalget.
Medlemmer af Teater- og koncertudvalget:
Foreslået er genvalg af:
- Natalie Aumüller
- Christiane Bodenhagen
- Lene Lass
- Ellen Schütt Der alle er villige til at genopstille.
Der er ikke andre kandidatforslag.
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Mødelederen foreslår valg pr. håndsoprækning, men gør samtidig opmærksom på, at hvis
der blot er én valgberettiget, der ønsker hhv. forlanger skriftlig afstemning, så foretages
valget skriftligt.
Det er der ikke.
Efter de delegeredes ønske foregår afstemningen om dette valg pr. håndsoprækning.
Resultatet er et enstemmigt valg af alle 4 foreslåede kandidater.
Hermed er Natalie Aumüller, Christiane Bodenhagen, Lene Lass, Ellen Schütt genvalgt.
Formand for Kulturudvalget:
Den hidtidige formand Knud Ramm-Mikkelsen ønsker at genopstille.
Der er ikke andre kandidater.
Mødelederen foreslår valg ved håndsoprækning, men gør samtidig opmærksom på, at hvis
der blot er én valgberettiget, der ønsker hhv. forlanger skriftlig afstemning, så foretages
valget skriftligt.
Efter de delegeredes ønske foregår afstemningen om dette valg pr. håndsoprækning.
Resultatet er et enstemmigt valg.
Knud Ramm-Mikkelsen er dermed valgt til formand for Kulturudvalget.
Medlemmer af Kulturudvalget:
Foreslået er genvalg af:
- Bjørn Egeskjold
- Kirsten Futtrup
- Eberhard von Oettingen
- Michael Juul Olsen
Der alle er villige til at genopstille.
Der er ikke yderligere forslag.
Mødelederen foreslår valg ved håndsoprækning, men gør samtidig opmærksom på, at hvis
der blot er én valgberettiget, der ønsker hhv. forlanger skriftlig afstemning, så foretages
valget skriftligt.
Efter de delegeredes ønske foregår afstemningen om dette valg pr. håndsoprækning.
Det er der ikke.
Resultatet er et enstemmigt valg af alle 4 foreslåede kandidater.
Dermed er Bjørn Egeskjold, Michael Juul Olsen og Kisten Futtrup og Eberhard von Oettingen
genvalgt som medlemmer af Kulturudvalget.
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Formand for Årsmødeudvalget:
Den nuværende formand Gitte Hougaard-Werner er indstillet på at tage imod evt. genvalg.
Der er ikke andre kandidater.
Mødelederen foreslår valg ved håndsoprækning, men gør samtidig opmærksom på, at hvis
der blot er én valgberettiget, der ønsker hhv. forlanger skriftlig afstemning, så foretages
valget skriftligt.
Efter de delegeredes ønske foregår afstemningen om dette valg pr. håndsoprækning.
Resultatet er et enstemmigt valg.
Gitte Hougaard er dermed genvalgt som formand for Årsmødeudvalget.
Medlemmer af Årsmødeudvalget:
Foreslået er genvalg af
- Daniela Caspersen
- Lars Nielsen
- Fred Witt
Hans Heinrich Johannsen genopstiller ikke til genvalg.
Husum amt foreslår Jørn Fischer, som indvilger i at opstille.
Mødelederen foreslår valg pr. håndsoprækning også her er der nu 4 kandidater til 4 pladser,
hvis der ikke er nogen, der ønsker hhv. forlanger skriftlig afstemning.
Det er der ikke.
Efter de delegeredes ønske foregår afstemningen om dette valg pr. håndsoprækning.
Resultatet er et enstemmigt valg af alle 4 foreslåede kandidater.
Dermed er Jørn Fischer nyvalgt, mens Daniela Caspersen, Lars Nielsen og Fred Witt er
genvalgt som medlemmer af årsmødeudvalget.

12. Kontingent
På hovedstyrelsens vegne indstiller formand Jon Hardon Hansen uændret kontingent.
Forsamlingen tilslutter sig enstemmigt denne indstilling pr. håndsoprækning.

13. Dato for næste års landsmøde
På forretningsudvalgets vegne meddeler formand Jon Hardon Hansen, at landsmødet 2019
finder sted lørdag den 9. november. Stedet er ikke fastlagt for 2019.
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14. Eventuelt
Formanden fortæller, at Billedudvalgets formand Erik Fredens gerne vil informere, at
kunstsamlingen er flyttet til 1. sal på Husum amt sekretariat. Alle er velkommen at gå over
gården og vælge nogle billeder. Der henvises til, at Otto Christian Schade (1935-2018) har
testamenteret alle sine efterladte værker til SSF.
Årshæftet erstatter Årbogen, den kan hentes i foyeren.
Julemærker kan købes for 4 euro per ark.
Det nye Sydslesvig Magasin ligger også i foyeren og man må gerne tag en eksemplarer.
Mødelederen spørger, om nogle af forsamlingen har nogen spørgsmål. Der er ingen
spørgsmål.
Mødelederen nedlægger sit hverv og takker for god ro og orden.
Formand Jon Hardon Hansen takker mødelederen for velgennemført ledelse af landsmødet
med tre flasker vin.
Dernæst ønsker han alle gen- og nyvalgte medlemmer til lykke med valget og takker de
afgåede medlemmer. De tilstedeværende får overrakt en blomsterbuket.
Landsmødet afsluttes med sangen: ”Som en rejselysten flåde.”

Flensborg den 6. februar 2019
JAC/wg

_____________________________
Martin Lorenzen
Mødeleder

____________________________
Jens A. Christiansen
Protokolfører
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