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PROTOKOL  fra (1/2023) 

 

 SSFs hovedstyrelsesmøde på Flensborghus 

 Tirsdag den 17.01.2023, kl. 18.30 

 

Delegerede: André Lambertsen, Annette Neumann, Annemarie Erichsen, Annemarie Jessen, 

Anne Mette Jensen, Bjørn Egeskjold, Daniela Caspersen, Elsbeth Ketelsen, Gitte 

Hougaard-Werner, Jørn Fischer, Karen Scheew, Kirsten Futtrup, Kirsten Vognsen 

Weiss, Lars Nielsen, Matthias Runge, Niels-Jørgen Hansen, Steen Schröder, 

Sven Nielsen, Tim Frogier de Ponlevoy, Ulf Born 

Andre: Anita Börner, Dorthe Weis Salchow, Ilwe Boysen, Jens A. Christiansen, Kay von 

Eitzen, Kim Andersen, Lars Petersen, Lars Thomsen, Marike Hoop, Michael 

Oetzmann, Rasmus Meyer,  

Afbud: Jørgen Jensen Hahn, Karsten Weber, Lillian Matthes, Nadine Baumann-

Petersen, Nina Lemcke, Peter Hansen, Tanja Bethge, Tine Andresen, Uwe Prühs 

Protokol: Optaget, JAC/nkn 

 

Dagsorden: 

1. Spørgetid for medlemmer af foreningen, jf. vedtægternes § 12, stk. 8. 

2. Mødet åbnes – beslutningsdygtighed § 4 stk. 4. 

3. Valg af dirigent. 

4. Godkendelse af protokollen fra den 21. november 2022. 

5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden. 

6. Formandens beretning. 

7.  Nyt fra udvalgene, herunder præsentation af årsmødeplakaten. 

8. Eventuelt. 

9. Lukket møde. 

 

Formanden åbner mødet.  

1. Spørgetid for medlemmer af foreningen, jf. vedtægternes § 12, stk. 8 

Ingen spørgsmål. 

2. Mødet åbnes- beslutningsdygtighed § 4 stk. 4  

Der er 20 delegerede til stede, således er de beslutningsdygtige. 

3. Valg af dirigent 

FU foreslår Jørn Fischer, der er ingen indvendinger. 
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4. Godkendelse af protokollen fra den 21.november 2022 

Dirigenten spørger, om der er bemærkninger til protokollen. Det er ikke tilfældet, således er den 

godkendt. 

5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden 

Dirigenten indstiller, at der er ændringer til dagsordenen, således at punkt 7 bliver til ”nyt fra 

udvalgene- herunder præsentation af årsmødeplakaten”. De andre punkter rykker ned. Salen er 

indforstået. 

6. Formandens beretning 

Kære alle 

I ønskes alle et rigtig godt nytår. 

Sidste år på denne tid sendte jeg disse hilsner til jer hjemme bag skærmene under fortsatte corona-

restriktioner. Derfor har det været skønt at kunne læse om og deltage i mange traditionelle 

julearrangementer og nytårsreceptioner og mærke fællesskabet og nyde, at vore lokale bestyrelser 

står klar med mange gode – både gamle og nye tiltag til vores fælles danske foreningsliv. 

Generalforsamlingerne 2023 

Det betyder også, at vi i februar og marts kan gennemføre distriktsgeneralforsamlingerne med valg 

helt som før Coronapandemien. I forretningsudvalget vil vi bestræbe os på så vidt muligt at fordele 

os på alle generalforsamlinger, så vi kan følge med i, hvad der sker rundt om i Sydslesvig. På 

forhånd tak til vore konsulenter for at sende løbende oversigter over møderne. 

Hovedstyrelsens årlige seminar 

Vores årlige seminar har vi i år som aftalt omlagt til en udflugt til blandt andet Jelling. Den vil finde 

sted den 25. marts 23. Nærmere informationer følger, men I bedes allerede nu reservere dagen i 

jeres kalender. Vi glæder os til at være sammen med jer, til gode samtaler og oplevelser. 

Den 24. november 22. Møde med repræsentanter fra FUEN 

Tilbage i november 2022 holdt vi møde med grænseregionens mindretal og vores repræsentanter i 

FUENS præsidium for at følge op på hændelserne ved FUEN-kongressen i Berlin og sammen med 

BDN fastholde kritikken og skuffelsen over forløbet, præsidentens tydelige pro-ungarske udtalelser 

og præsidiets efterfølgende reaktion. Vi drøftede FUENS troværdighed ved at modtage et stort 

tilskud fra Ungarn, hvor demokratiske spilleregler er trådt under fode og man ikke retter sig efter 

fundamentale retsstatsprincipper. Da demokrati er forudsætning for gode mindretalsforhold med 

ligestilling og rettigheder, kan FUEN ikke se gennem fingrene med kritikken af Ungarn og burde klart 

have taget afstand til den antidemokratiske udvikling i det politiske Ungarn. 

Ved mødet deltog også fhv. FUEN-præsident Hans Heinrich Hansen, nu ærespræsident, der 

ligeledes gentog sin offentlige og interne kritik og ønsket om afstandtagen. 
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I sidste ende blev vi enige om, at emnet skal tages op igen ved kommende FUEN-kongres, der 

holdes i Ungarn. Mindretalsrådet vil derfor i samarbejde med BDN udarbejde en tilsvarende 

resolution.  

Desuden ønsker Mindretalsrådet samt BDN, at FUEN-charteret og FUENs mindretalspolitiske 

arbejde samt organisationens demokratiforståelse ligeledes tages op til debat ved kongressen. 

Dette fremlægger vi på et møde med hele FUEN-præsidiet den 30. januar i Berlin. 

Implementeringskonference 

Den 29. november deltog vi online sammen med SSW i Implementeringskonferencen i Berlin. Vi 

diskuterede et ønske fra Europarådet om dataindsamling og bekendelse af mindretalstilhørsforhold. 

Men det strider imod Bonn-Kbh.-erklæringerne, hvorfor vi klart er imod en sådan undersøgelse. 

Desuden drøftede vi vidensformidling om de 4 mindretal i de tyske skoler, noget som også 

mindretalsrådet beskæftiger sig med. 

Mindretalsrådet online 

Den 12. december holdt vi årets sidste møde i Mindretalsrådet – denne gang online. Vi evaluerede 

på aktiviteter i og omkring vandreudstillingen og det fremtidige forløb. Der var orientering om et nyt 

filmprojekt og vi gik i gang med årsplanlægningen for 2023, hvor sorberne overtager 

formandsposten. Desuden diskuterede vi vores henvendelse til KMK ift. vidensdeling i de tyske 

skoler og hvordan vi kommer videre og vi evaluerede implementeringskonferencen, FUEN-

resolutionen og mødet i Flensborg. 

I forhold til udstillingen var vi til en reception den 13. december på Uni-biblioteket i Flensborg, med 

fokus på emnet jul i de 4 mindretal. Et fint arrangement der sluttede med Luciaoptog, gløgg og 

julesmåkager. 

Nytårshilsen P1 

Den 31. december holdt jeg dette års nytårshilsen fra Sydslesvig til Danmark. Den blev sendt kl. 

18.52 på P1 og kan stadig høres på P1 lyd. 

Folketingets nytårsreception 

Den 10. januar deltog Jens og jeg i folketingets nytårsreception for diplomater og andre på 

Christiansborg. Et fint arrangement, hvor grænselandet og mindretallene eksplicit blev nævnt i 

folketingsformandens tale. Ved samme lejlighed mødte vi Benny Engelbrecht og Anni Matthiesen og 

ønskede personligt tillykke med udnævnelsen til at sidde i det nye Sydslesvigudvalg. Vi ser frem til 

et godt samarbejde med det meget fornemt besatte udvalg. 

Neujahrsempfang for landet Slesvig-Holsten 

Dagen efter, den 11. januar 23, havde ministerpræsidenten inviteret til Neujahrsempfang på Gut 

Immenhof i Malente. Ved denne lejlighed mødte repræsentanter fra det danske, tyske og frisiske 

mindretal også den nye minister Claus Ruhe Madsen og selvfølgelig ministerpræsidenten m.fl. 

Afskedsreception for Simone Lange  
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Den 12. januar var vi inviteret til afskedsreception for overborgmester Simone Lange. Jeg var blevet 

bedt om at komme med en hilsen fra SSF, hvilket jeg gjorde både på dansk og tysk. Jeg takkede for 

det gode samarbejde og hendes fokus på det grænseoverskridende arbejde. 

Nytårsreception hos deutscher Grenzverein den 12. december 

Samme aften deltog Jens og jeg i nytårsreception hos deutscher Grenzverein i Akademie 

Sankelmark. Aftenen bestod af en årsberetning, et foredrag om 175 år for den slesvigholstenske 

forfatning samt en hilsen fra BDN, musikalske indslag og efterfølgende gode samtaler over en bid 

mad. 

Løsning med UNION-Bank og aflevering af mønter 

Jens A. har sammen med Gerd Pickardt forhandlet sig frem til en løsning med Union Bank efter at 

banken havde meddelt, at man pr. årsskifte ikke kan indlevere mønter. Det er der behov for i forhold 

til foreningsarrangementer. Vi er derfor glade for, at der er fundet en ordning med UNION-Bank om 

fortsat aflevering af mønter fra foreningerne i banken. Tak for indsatsen til jer begge. 

Ugebladet Sydslesvig 

Som I så alle har set i torsdags, så er vores fælles projekt med SdU ”Ugebladet Sydslesvig” 

udkommet for første gang i torsdags. Den skal erstatte KONTAKT og fremover både være 

medlems- og informationsblad for vores og SdUs medlemmer – og for hele mindretallet. Den 

udkommer både som indstik i Flensvborg Avis men vil også være at finde på flere digitale platforme 

og på hjemmesiden www.ugeavisen-sydslesvig.de.  

En stor tak for det gode samarbejde med SdU og særligt til de 2 kommunikationsafdelinger for den 

store indsats og omstillingsparathed.  

Nok har vi lukket strukturdebatten i denne omgang, men udgangspunktet var også effektivisering og 

gode rammebetingelser og tilbud for medlemmerne, og vi mener at kommunikationsområdet er et 

område vi med stor gavn for alle kan samarbejde om.  

Som jeg allerede har orienteret jer om tidligere er vi startet på at holde regelmæssige møde med 

SdUs styrelse, hvor vi drøfter fælles projekter og muligheder, det folkelige arbejde og den fælles sag 

– det danske mindretal. 

Afslutning 

I år kan vi endelig igen gennemføre Oversø-marchen den 6. februar. Alle er velkomne til at deltage i 

gåturen, kranselægning og lytte til spændende taler. 

Tilbage er der kun at håbe, at 2023 bringer fred i Europa, og at vi for igen kan gennemføre vore 

arrangementer og gode danske traditioner i fællesskab uden restriktioner og forbud. Vi vil i år særligt 

have fokus på frivilligheden – passende til årsmødemottoet. Jeg glæder mig! 

Tak for ordet og endnu engang godt nytår! 

Kim Andersen spørger ind til FUEN, han har også fulgt med. Han gør det med alvor. Det har noget 

væsentligt at gøre med demokrati, mindretal og i det hele taget det, som opfattes som retsstat og 

kerneværdien i det vestlige samfund. Hvis det er sådan, at det, I ønsker at sætte på dagsordenen i 

http://www.ugeavisen-sydslesvig.de/
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forhold til FUEN ikke imødekommes, forstås eller efterlyses, har I gjort jer nogle overvejelser om, 

hvad det danske mindretals holdning til FUEN skal være? 

Formanden siger, at de går ud fra, at dialogen kan flytte noget, og de har talt med andre mindretal 

også og der er flere, der ønsker sådan noget tages på dagsordenen. Vi går ud fra, det kan lade sig 

gøre. Resolutionen kan under alle omstændigheder komme op på dagsordenen, hvis den 

overholder de formaliteter, som den jo så blev afvist med i sidste år. I første omgang tager vi det 

skridt og så ser vi den 30., hvordan åbningen bliver og så tager vi det op internt, men også i 

mindretalsrådet, hvordan vi så positionerer os fremover. Men det er klart, det er noget vi har for øje, 

hvis der ikke er en åbning overhovedet, så må vi overveje positionen. Hvis ikke vi bliver ved med at 

gå imod, hvis ikke vi er standhaftige, hvem skal så være det? Og vi ser os også i en forpligtelse til at 

gå foran. Vi er hårdnakket. 

Kim Andersen oplever det ikke som hårdnakket, men som om I er ordentlige og retfærdige. Det er 

vigtigt at sidde med omkring bordet, men man skal passe på, at man ikke sidder der som gidsel.  

Formanden bekræfter og siger, at de vender tilbage efter den 30.  

JAC tilføjer, at SSF jo har en stor veneration for FUEN som sådan, fordi vi selv har været med til at 

etablere den forening. Nu har jeg lige siddet og læst nogle dokumenter, helt tilfældigvis også fra 

tiden omkring 60erne, hvor der var en dansker, der var generalsekretær for FUEV, som det hed 

dengang. Skadegaard. Så vi har jo en vægtig aktie i, at FUEN fungerer godt. Men det er klart, hvis vi 

ikke kan komme igennem lydmuren, må vi overveje, hvad vi så gør.  

Men vi er jo ikke alene om det, det er jo fire mindretal i Tyskland og det tyske mindretal i Danmark, 

og der er mange gode kræfter, også den tidligere præsident for foretagendet.  

7. Nyt fra udvalgene, herunder præsentation af årsmødeplakaten. 

 

Matthias Runge, formand for Kulturudvalget fortæller, at de lige er startet med det første møde i år, 

så han ikke kan berette så meget. Jeg ved, at der kommer mange fede projekter i år og I er 

velkomne til at komme med egne ideer, direkte til mig eller til Nina Lemcke. Vi arbejder på nye ideer 

og jeg glæder mig til arbejdet.  

 

Tim Frogier, formand for årsmødeudvalget, og de tre andre fra udvalget, præsenterer 

årsmødeplakaten 2023: Vi har haft et stort udvalg. Der var folk, der gjorde sig rigtig meget umage, 

en bred vifte af retninger og genrer. Der var tegninger, noget grafisk, og den plakat, som I kommer til 

at se, er en plakat vi har valgt efter lidt diskussion. Vi var 6 mennesker, der skulle blive enige. Men vi 

er alle sammen glade for den. Jeg håber, at mange bliver glad for den, vi kan ikke gå ud fra, at alle 

er det.  

 

Kunstneren er Beate Haunstrup Thomsen, årgang 1973, hun er opvokset i Læk. Hun er bosat i 

Sydfrankrig, men har hørt om vores lille konkurrence heroppe. Så hun sendte denne plakat. Hun tog 

studentereksamen på Duborg-skolen, hun studerede i Danmark. Bl.a. tog hun en grafiker- 

uddannelse og så studerede hun IT og kommunikation, som hun afsluttede med en master. Hun har 

nogle linjer til os.  

 

Jeg vil læse dem op: 

Generelt har jeg holdt plakaten i hvid / lys baggrund og så skulle plakaten være enkelt- dvs. 
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indholde få elementer - men alligevel skulle den være elegant 

Plakatens elementer er: 

 

• Sydslesvig: udtrykt med de blå slesvigske løver- hvid med blå baggrund 

• Det danske(dansksindethed): Dannebrog udtrykt i samme stil som de andre elementer 

• Frivillighed: udtrykt i hjerte med to hænder, der rækker efter hinanden - symbol for at gøre godt, 

hjælpe andre. Hjertet har fået farven gul, for at have tre-enigheden af blå, gul og rød, som for mig 

udtrykker det danske mindretal og dens image i diverse logoer og identiteter. 

• Menneskeansigt omringet med blomsterkrans er indkorporeret og lagt over de trefarvede 

elementer/symboler. Elementet skal udtrykke menneskelighed, samling, glæde og fest, som jo 

årsmøder også udtrykker. Elementet er udtrykt i en simpel kalligrafisk stregtegning som skal bidrage 

til et enkelt og elegant udtryk.  

 

Tim fortsætter, at de ikke har årsmøde t-shirts på. Det skyldes, at vi havde nogle tekniske ting, der 

skulle klares først. Så dem fik vi ikke printet endnu, men I kommer til at se dem i ugeavisen. Måske 

ikke i næste uge, men snart.  

 

Jeg skal tilføje, at frivillighed er jo et emne, som er på mange dagsordener lige for tiden, så det 

matcher jo fint, at vores motto er frivillighed. I samarbejde med Rasmus Meyer er vi nu gået i gang 

med at tage et første skridt hen imod en rød tråd, som vi gerne vil spinde indtil årsmødeweekenden. 

Det indeholder bl.a., at der skal offentliggøres nogle artikler, også i ugeavisen, hvor mennesker 

beskriver deres arbejde, deres erfaringer som frivillig. Det må gerne motivere mennesker og binde 

folk sammen. Man skal dele oplevelser, gode som ikke så gode. I skal bare vide, at der kommer til 

at opstå ting, der spinder en lille rød tråd hen imod weekenden.  

 

Dirigenten takker for et stort stykke flot arbejde.  

 

Formanden siger også på FU´s vegne tak for en flot plakat, spændende og moderne med små 

detaljer, dansk og sydslesvigsk. Hun kan godt lide ideen omkring deres ”story” omkring 

frivilligheden, at der kommer noget der. Hun ser frem til at følge med der, det med frivilligheden og 

med gejsten. Gejsten skal være dansk og fællesskab og det gælder om, at vi alle tager et lille nap 

med, hvad det angår. Så er vi meget stærkere, end hvis vi er få, der skal bære meget. Det glæder 

jeg mig meget til, tak til jer.  

 

Dirigenten opfordrer til at give en ekstra stor hånd til årsmødeudvalget.  

 

8. Eventuelt 

Annette Neumann bemærker, at nogle afdelinger på hjemmesiden er forældet mht. gamle billeder fra 

landsmødet og gamle formænd.  

RAM siger, at de har lige kigget på det i dag, det bliver aktualiseret.  

Annette Neumann siger, at på årsmøde-inspirationsfolderen står der folk, der er døde eller ikke bor 

her mere. 

Formanden mener, at det er årsmødeudvalget, der plejer at gå det igennem med Nina L ved et møde.  

Dirigenten takker for input.  
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Niels Jørgen, Rd.-Egernførde amt, spørger, da han fik dagsordenen, om han skulle køre helt til 

Flensborg, for at høre en formandsberetning. Nu er der kommet andre punkter på, men hvis der ikke 

er ret meget på dagsordenen, kan det så være muligt, at man holder et online-møde eller noget? Vi 

kan se, det er uheldigt, at der også er håndbold i aften. Vi kan se, der er ikke ret mange. Fordi selvom 

der kom noget godt nyt på dagsordenen efter, men ellers er det en lidt lang vej for os herop. I går kom 

der selvfølgelig noget til det lukkede møde, men i første omgang tænkte jeg, det er lidt overdrevet.  

Dirigenten takker for indvendingen, men årsmødeplakaten skal ikke præsenteres online. Mht. 

håndbold, hvad er vigtigere end SSF? 

JAC er ikke enig med Niels Jørgen, fordi det væsentligste punkt på denne dagsorden, det er 

formandsberetningen. Så lægger vi op til, at vi diskuterer, som regel de meget vigtige emner, der 

vedrører mindretallet, vores politiske situation og de udfordringer vi har. Okay, formandsberetningen, 

den er lidt kortere nu her i januar, men året skal jo skydes i gang, men jeg vil sige, spring ud i det og 

kommenter det, der også kommer frem i formandsberetningen, så får I et fantastisk, fyldigt møde.  

Bl.a. vil jeg derfor også gerne nævne, da der ikke er andre, der har været inde på det, at vi har fået 

en fantastisk synlig fornyelse! Vi snakker om, hvad vi kan gøre, hvordan kan vi forny vores forening, 

hvordan kan vi skabe dynamik. Nu har vi en Ugeavis Sydslesvig! Og er I klar over, hvor meget sved 

og tårer det har kostet inden vi nåede derhen. Det har været en idé igennem flere år, og vi kan kun 

takke kommunikationschefen og hans folk for, at de har engageret sig målrettet for at nå frem til det 

her produkt. Derfor skal vi give kommunikationsafdelingen og vores nye avis en applaus og være 

glade for, at vi rykker.  

Formanden siger, at hun også lagde op til det i hendes beretning, at de gerne vil have en 

tilbagemelding. Vi har også været meget spændte på det. Det skulle komme som en god overraskelse 

her i det nye år, og vi er spændte på, hvordan den er blevet modtaget rundt omkring. Rasmus og alle 

andre bag vil gerne have tilbagemeldinger.  

Men man kan også vende den om og sige, vi har ekstra lavet dagsordenen så kort, fordi vi vidste, at 

der var håndbold. 

Hun er glad for, at der er kommet 20 ud af de 25, der skulle have været der, vi har da prøvet mindre. 

Det er rart, lige at få skudt året i gang.  

Kim Andersen er enig i, når vi nu efter 2 år med corona siddende bag skærmen endelig kan mødes 

igen, så har det jo en selvstændig værdi for foreningsmennesker, for frivilligt arbejde, så skal man 

selvfølgelig også bruge ordet for det, det er skabt til, for at kommunikere mellem hinanden. Derfor er 

jeg ikke flov ved at bede om ordet som anden taler her igen, og det skal så også være som ros af det 

nye initiativ Ugeavisen.  

Jeg vil gerne tillade mig at stille det konkrete forslag, overvej venligst, om ikke det, uagtet Flensborg 

Avis´ abonnementsordning, var en god idé at sende Ugeavisen, hver gang den udkommer, til samtlige 

danske folkebiblioteker, hvor de bliver lagt frem i læsesalen. Til overvejelse. Husk hele tiden kontakten 

til Danmark, den danske offentlighed, synlighed, engagement i enhver henseende, stort og småt.  

Kay v Eitzen hilser initiativet meget velkommen, også som SdU formand, og takker 

kommunikationsafdelinger i begge foreninger. Det vidner lidt om det samarbejde, vi er begyndt på, og 

der kommer meget mere, og det glæder vi os over i fællesskab. Ugeavisen er fantastisk, jeg er helt 

begejstret.  
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RAM henvender sig til Kim Andersen og siger, at det er gået med i overvejelsen om at have 

Ugeavisen. Danmark har en bladtradition med ugeaviser. Der findes en hjemmeside, hvor alle 

ugeaviser i Danmark bliver listet, det ville jo være smukt, hvis Ugeavisen Sydslesvig også dukkede 

op der. Det ville være godt, hvis folk hernede også kendte til den bladtradition, men så også, hvis 

ugeavisen Sydslesvig i Danmark ville blive opfattet som tilhørende til denne bladtradition. Det er tænkt 

med ind, vi arbejder på det, vi er lige startet. 

JAC orienterer om folketingsturen. Vi har talt med sekretariatet for formandskontoret i Folketinget, og 

kalenderen er meget fyldt. Tanken var, da vi ikke kunne komme derhen i november pga. valget, så at 

se, om vi kunne gennemføre den i februar/marts. Men vi har nu besluttet, også for ikke at ødelægge 

den rytme, Folketinget lægger vægt på, den næste folketingstur finder sted i november i år. Det, vi så 

har overvejet er, at hvis vores rullende seminar den 25. marts bliver en succes, eller det kan 

videreudvikles positivt, kunne man overveje at lave sådan en tur til København, som har fokus på 

andre seværdigheder og oplevelser eller samtalepartnere end Folketinget.  

Daniela Caspersen foreslår, at folketingsturen kunne afsluttes med den røde tråd fra årsmødeemnet, 

at man mødes med institutioner, der har fokus på frivilligheden. At vi lærer at kende, hvad frivillighed 

betyder i Danmark.  

Dirigenten siger, det bliver taget med til FU. 

Daniela Caspersen laver reklame for den 29. april, sydslesvigsk kagebord, kagedyst. Vi vil gerne fra 

alle områder i Sydslesvig have de bedste kage-magere med. På Husumhus. Også gerne fra 

Sønderjylland. Og det skal være Sønderjyllands bedste kager og Sydslesvigsk bedste kager. Tilmeld 

jer gerne på biblioteket i Husum. Det er også lagt ud på Facebook, og vi arbejder også med en rød 

tråd, så ting bliver lagt ud lidt efter lidt. 

Steen Schrøder foreslår at sende det til Ugeavisen. 

Dirigenten takker og lukker mødet. 

Gæster forlader lokalet. 

JAC/nkn   24.01.2023 


