PROTOKOL

fra

(01/2022)

SSFs hovedstyrelsesmøde som onlinemøde på Teams
Tirsdag den 18. januar 2022, kl. 18.30

Delegerede:

Andrea Holste, Anne Mette Jensen, Annette Neumann (suppleant for Sven
Nielsen), Annemarie Erichsen, Daniela Caspersen, Elsbeth Ketelsen, Gitte
Hougaard-Werner, Jørn Fischer, Karen Scheew, Karsten Weber, Kirsten Futtrup,
Nadine Baumann Petersen, Reidar Fischer, Steen Schröder, Tanja Bethge, Tim
Frogier de Ponlevoy, Ute Jessen, Uwe Prühs, Viggo Jacobsen

Andre:

Anita Börner, Brigitte Sockel (medlem), Claudia Jans, Dorthe Salchow, Gerd
Pickardt, Ilwe Boysen, Jens A. Christiansen, Kay von Eitzen, Kim Andersen, Lars
Petersen, Lars Thomsen, Marike Hoop, Michael Oetzmann, Peter Hansen,
Rasmus Meyer, Tine Andresen, Niels Ole Krogh (Flensborg Avis), Levin
Bornschein

Afbud:

Kirsten Vognsen Weiss, Knud Ramm- Mikkelsen, Niels-Jørgen Hansen, Nina
Lemcke,

Protokol:

Optagelse med Digital Voice Recorder og Teams optager JAC/cj

Dagsorden:

1. Spørgetid for medlemmer af foreningen, jf. vedtægternes § 12, stk.8.
2. Mødet åbnes – beslutningsdygtighed jf. § 4 stk. 4.
3. Valg af dirigent.
4. Godkendelse af protokol fra den 7. december 2021.
5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden.
6. Formandens beretning.
7. Nyt fra SSFs udvalg
8. Præsentation af Årsmødeplakat og t-shirt.
9. Nyt fra Løveløbet (nyt punkt)
10. Evt.
11. Lukket møde
.
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Formanden byder velkommen og ønsker godt nytår. Beklager, at mødet igen må afholdes online pga.
coronasituationen, og beder om at få listen af mulige deltagere læst op.

1. Spørgetid for medlemmer af foreningen, jf. vedtægternes § 12, stk. 8
Der er ingen spørgsmål fra foreningens medlemmer.

2. Mødet åbnes- beslutningsdygtighed § 4 stk. 4
Formanden spørger, hvor mange stemmeberettigede der er til stede. Der er 17 på dette tidspunkt (det
endte med, at der var 19 stemmeberettigede) og dermed er Hovedstyrelsen beslutningsdygtig.

3. Valg af dirigent
Formanden meddeler, at forretningsudvalget peger på Jørn Fischer som dirigent. Ingen indvendinger.

4. Godkendelse af protokol fra den 7. december 2021
Dirigenten spørger, om der er bemærkninger til protokollen.
Claudia Jans henviser til en fejl i forbindelse med årsmødemottoet på side 8. Det rigtige motto skal
hedde: Sydslesvig: Mit valg ✔
Tim Frogier de Ponlevoy bekræfter.
Dirigenten beder dem, der ikke kan godkende protokollen om at række en hånd i vejret og konstaterer
efterfølgende, at hovedstyrelsen godkender protokollen fra den 7. december 2021 enstemmigt.

5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden
Dirigenten gennemgår dagsordenen, og har selv et ekstra punkt, hvilket bliver til punkt 9: Nyt fra
Løveløbet. Det er et punkt, der kom til i dag. Dermed er dagsordenen ændret. Mødet fortsættes i
henhold til den ændrede dagsorden.

6. Formandens beretning
I ønskes alle et rigtigt godt nytår hjemme bag skærmene. Desværre er vi stadig og igen ramt af coronarestriktioner her i januar, hvilket medfører, at alle traditionelle nytårsreceptioner og -arrangementer er
aflyst, desværre. Vores foreningsliv blokeres som så meget andet igen af pandemiens udvikling.
Realistisk set vil restriktionerne sikkert også vare ind i februar måned - måske marts - jeg tør ikke
længere komme med prognoser. Men trist er det!
I forhold til nye regler og forandringer er og bliver Hovedstyrelsen løbende orienteret af Jens. Vi kan
ikke gøre andet end at holde os til bestemmelserne, passe på hinanden og om muligt lade os
vaccinere.
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Generalforsamlingerne 2022
FU vil gerne anbefale og satse på, at vi i februar og marts kan gennemføre
distriktsgeneralforsamlingerne med valg. Rammerne for afviklingen af generalforsamlingerne fysisk
er p.t. 2 G plus og med max. 50 deltagere. Testen må ikke være ældre end 24 timer. Har man fået en
booster-vaccine, skal der dog ikke forevises en negativ test.

I forhold til den gældende nødordning, Gesetz über Maßnahmen im Gesellschafts-,
Genossenschafts-, Vereins-, Stiftungs- und Wohnungseigentumsrecht, paragraf 5, Abs.
1, (neue Sonderregelungen), og ifølge nuværende informationer kan fysiske forsamlinger med valg
på dagsordenen skubbes til 31. august 2022, dog ikke året ud. Prøv at planlægge møderne, fysisk
eller online, i samarbejde med amtskonsulenterne senest til marts, da vi også skal have afholdt
amtsgeneralforsamlingerne inden august.

Hovedstyrelsens årlige seminar
Set i lyset af den nuværende corona-situation foreslår FU at flytte vores Hovedstyrelsesseminar den
12. februar frem til fredag den 18. marts kl. 17.30 med aftensmad og et aftenprogram bestående af:
Struktur: Behov for ændringer eller tidsspild? Præsentation af fire strukturmodeller med efterfølgende
debat.
Fokus på og drøftelse af yderligere samarbejdsflader mellem SdU og SSF lokalt.
Mødet er et lukket arbejdsmøde, hvor alle tanker og ideer kan luftes – der kan så at sige tales ”frit fra
leveren” uden protokol og presse. Vi anser det derfor for vigtigt, at vi kan mødes fysisk og snakke
både i mindre grupper og i plenum.
Hvad siger I?

Status på arbejdet med effektivisering og struktur
Ved vores sidste hovedstyrelsesmøde orienterede jeg om, at Samrådsmødet i november coronabetinget måtte aflyses, og et onlinemøde blev lagt til den 20.12., så vi kunne drøfte det arbejdspapir,
en lille gruppe formænd og forvaltningschefer var blevet sat til at udarbejde. Det blev en lang og sej
drøftelse, men meninger og holdninger fra de enkelte foreninger og institutioner blev dog tydelige,
selvom diskussionen kørte i ring. Der er stor forskel på parternes holdning, der spænder fra, at det
godt må tage 3-5 år endnu at debattere til, at vi inden for en overskuelig tidsramme skal træffe en
afgørelse.

I sidste ende fik vi med hiv og sving besluttet at gå videre med et oplæg om regionale debatmøder
hen over foråret – selvfølgelig i det omfang, corona-restriktionerne tillader det. Men processen er tung,
og derfor håber jeg, at vi i den kommende tid kan få processen til at glide i en mere fremadrettet
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politisk strategisk retning til gavn for hele mindretallet. Det skylder vi os selv og hinanden, uanset hvad
udfaldet så bliver.
Flensborg Avis kom efterfølgende med en lidt misvisende gengivelse af mødet, idet der ikke blev
”presset noget igennem”, men blot blev taget en flertalsafgørelse om, hvordan den videre køreplan
for debatten skal se ud.
På seneste samrådsmøde i aftes orienterede jeg om, at SSF, Bibliotekets og Sundhedstjenestens
forvaltningschefer på deres forvaltningschefmøde den 1.2. vil komme med et forslag til en flyer med
de forskellige scenarier som oplæg til vores debatmøder.
Flensborg Avis har tilbudt deres ekpertise ift. debatarrangementerne og er i samarbejde med
generalsekretariatet gået i gang med planlægningen.
Desuden havde vi på sidste møde diskuteret muligheden for at tilføje ”det danske mindretal” til alles
brevhoved, for derigennem at tilkendegive, at vi alle er en del af et større fællesskab. Kirken foreslog
på baggrund af, at ”Det Danske Mindretal” virker som et egenavn ville være at foretrække, hvis vi alle
tilføjer sætningen ”en del af det danske mindretal”. Det var der stor opbakning til blandt foreningerne
og institutionerne. SSW og friserne skal lige have en afklaring, men ellers er jeg sikker på, at vi ved
næste møde får vedtaget denne tilføjelse. Det burde være naturligt og selvfølgeligt – og på høje tid –
som Kim Andersen kommenterede det.
Mindretalsrådet
Med årets begyndelse har jeg overtaget formandsposten i Mindretalsrådet i Berlin.
Formandsposten går på skift mellem de 4 autoktone mindretal, og nu er det så igen vores tur. I 2022
skal vi endelig gennemføre åbningen af vores vandreudstilling ”Was heißt hier Minderheit” i
Forbundsdagen. Samtidig arbejder vi på et initiativ om vidensformidling om de 4 mindretal på de tyske
skoler i hele forbundsrepublikken.
Desuden skal vi følge op på koalitionsaftalen set ift. mindretalsarbejdet og søge dialogen med de
forskellige partier. Her har vi selvfølgelig en god samarbejdspartner i Stefan Seidler, så vi håber, at
der kan være styrket fokus på mindretallene.
Så på trods af pandemien er der nok at tage fat på.
Kommende aktiviteter
Som jeg indledningsvist sagde, er vi igen blevet indhentet af restriktioner og forsamlingsforbud i større
omfang. Det gælder både i distrikterne og amterne. Men også på landsplan har vi været nødt til at
aflyse diverse koncerter og teaterforestillinger. Kulturafdelingen arbejder altid på muligheden for at
skubbe arrangementet, så vi ikke går glip af alle de gode oplevelser, men har noget at glæde os til på
et senere tidspunkt.
Oversø-Marchen den 6.2. er dog aflyst. Kun en lille kreds af mennesker vil mødes og sørge for
kransnedlæggelse.
Vi arbejder fortsat på at kunne gennemføre det såkaldte - og coronabetinget udsatte afstemningsmøde den 14. marts. Nærmere information følger.
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Om lidt skal vi se dette års plakat, der skal kalde til Årsmøder i Sydslesvig, og vi går stærkt ud fra, at
møderne i år kan gennemføres, så gå endelig i gang med planlægningen.
Folkemødet gennemføres fra den 16.-19. juni. Hvor stort og i hvilket omfang vi deltager vides på
nuværende tidspunkt ikke. I holdes orienteret.
Det blev ikke til en lang beretning denne gang, men da stort set alt er blevet aflyst, har vi kun haft
arbejdsmøder siden sidste Hovedstyrelsesmøde.
Jeg ved godt, at det har været en trist juletid set med foreningsøjne, og at det nye år ikke starter, som
vi kunne ønske os det. Og med blikket mod Danmark og omgangen med pandemien kan man godt
blive lidt misundelig. Jeg kan dog kun opfordre til fortsat at planlægge og holde fast i vores danske
foreningsliv – så vi alle er klar til at mødes så snart og i det omfang, det er forsvarligt og muligt. Jeg
glæder mig!
Tak til jer alle.

Karsten Weber beder om at få gentaget, hvor længe distrikts- og amtsgeneralforsamlinger må
skubbes.
Formanden orienterer, at alt skal være afsluttet den 31. august. Anmoder om, at afvikle
distriktsgeneralforsamlinger inden udgangen af marts, så amtsgeneralforsamlingerne kan nås inden
den 31. august i samarbejde med amtskonsulenterne. Lige nu må man være 50 personer, så det er
muligt, selvfølgelig under overholdelse af restriktionerne og med hygiejnekoncepterne. Det er ikke
muligt at skubbe dem, ligesom sidste år.
Karten Weber konkluderer, at 31. august er deadline inklusive amtsgeneralforsamlingerne?
Formanden bekræfter.
Annette Neumann spørger, hvordan det forholder sig med rejsemessen i Herning i forhold til
aflysninger. Hun har set, at man kan købe billetter. Finder den sted og kan SSF deltage?
Tine Andresen bekræfter, at rejsemessen finder sted. Hun sender en mail ud til dem, der har været
med, for at høre, hvem der regner med at deltage. Det er den 25.-27. februar 2022 og der deltager
mange mennesker. Der er én af de frivillige, der har meddelt, at hun ikke vil tage af sted. Mener, at
man skal arbejde på at komme afsted med det samme grej som i 2020, suppleret med lidt nyt, og at
man 1-2 uger før, tager stilling til, om man, alt efter, hvordan tingene udvikler sig i forhold til corona,
tager afsted. Beder om en tilbagemelding fra de frivillige.
Anne Mette Jensen vil gerne have bekræftet, om det var rigtig forstået, at hovedstyrelsesseminaret
var skubbet fra den 12. februar til den 18. marts. Er det fortsat på Jaruplund Højskole og hvornår på
dagen afholdes det?
Formanden svarer, at det er den 18. marts kl. 17.30.
Jens A. Christiansen supplerer, at det ikke kan være på Jaruplund Højskole den 18. marts, så
Forretningsudvalget arbejder på at finde et andet sted. Hovedstyrelsen bliver orienteret.
Kirsten Futtrup er enig i, at man vurderer situationen op til rejsemessen, men virkelig arbejder på at
tage af sted.

5/8

7. Nyt fra SSF´s udvalg
Formanden orienterer om, at Knud Ramm- Mikkelsen måtte melde afbud med kort varsel, hvilket han
beklager, men han havde ikke noget nyt at berette.
Tim Frogier de Ponlevoy, Årsmødeudvalget
Genopfrisker, at mottoet er et udtryk for, at alle på et tidspunkt har valgt af være en del af det danske
mindretal. Fluebenet er en væsentlig del af mottoet, som han beder om at huske, når man bruger
mottoet. Fortæller om kunstneren, der har lavet Årsmødeplakaten 2022. Det er Lisbeth Nørregaard
Gram fra Commocean i Sønderborg, som har været meget optaget af emnet. Hun fortæller i en video,
der bliver vist om lidt, hvordan Årsmødeudvalget og hende har arbejdet med plakaten.
Levin Bornschein oplyser, at det kan være, at kvaliteten af videoen ikke er så god, når det bliver vist i
Teams. Der vil efterfølgende blive lagt en Youtube-video ud, så alle kan gense det.
Tim Frogier de Ponlevoy supplerer, at det også lægges ud på Facebook.
Levin Bornschein sætter videoen på og den kan genses via følgende link:
https://youtu.be/2rL1AEr7bAs
Tim Frogier de Ponlevoy siger, at det selvfølgelig er FDF’erne, Lisbeth mener, i stedet for spejderne.
Nævner deadline for indsendelse af årsmødeskemaerne, som er den 7. februar 2022 og for
bestillingen af Årsmøde t-shirten, som er den 30. april 2022.
Levin Bornschein sætter plakaten på skærmen.
Formanden roser plakaten og siger tillykke til Årsmødeudvalget med det flotte resultat, som sikkert vil
inspirere til taler og input. Rødderne som symbol for tilhørsforhold er spændende.
Kim Andersen mener, at plakaten er meget original og kunstnerisk flot og at den efter 2 år med
pandemien er meget velvalgt og god og forpligtende for mindretallet, idet det er rødder, der er en del
af plakaten. Opfordrer til, at SSF går foran, for at engagere det samlede mindretal til at lave nogle
fantastiske årsmøder. Skulle der være nogle restriktioner tilbage, skal disse naturligvis overholdes,
men fortolkes i en positiv retning. Alle, både Sydslesvig og Danmark nord for grænsen, trænger til en
stor årsmødefest. Opfordrer til, at alle giver en ekstra indsats, for at vise mindretallet fuld af kraft fra
rødderne, som Årsmødeplakaten lægger op til.
Steen Schröder takker kunstneren og Årsmødeudvalget for dette flotte resultat. Det er én af de
flotteste plakater, der er blevet lavet, rent kunstnerisk. Man må prøve at leve op til dens udsagn, hvilket
Kim Andersen beskrev på en god måde. Det behøver ikke stå på plakaten, men det skal være i
baghovedet.
Viggo Jacobsen spørger, om fristen for at aflevere årsmødeskemaerne kan rykkes f.eks. en måned,
da han tror, at der er mange der er tilbageholdende lige nu.
Formanden vil ikke tale på Årsmødeudvalgets vegne mht fristen, men understreger vigtigheden af, at
Årsmøderne bliver gennemført på almindelig vis. Hun er sikker på, at man er et helt andet sted end
sidste år i forhold til restriktionerne. Politikkerne mener også, at vinteren skal overstås og at der hen
imod sommeren er åbnet op igen. Opfordrer til at planlægge som til et normalt årsmøde. Der kan altid
skæres ned på det, hvis det skulle være nødvendigt. Der skal bestilles underholdning m.m nu og så
må man sørge for, at man kan træde tilbage fra kontrakterne så vidt muligt, hvis det skulle være
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nødvendigt. SSF skal gå foran med oprejst pande og vise, at man vil gennemføre årsmøderne og
gøre alt, hvad man kan, for at det sker.
Tim Frogier de Ponlevoy bekræfter, at i forhold til tilrettelæggelsen, må man gå ud fra, at alt kan
planlægges, som man plejer og ønsker, og hvis man er nødt til at reducere i noget af det til den tid,
så må man tage stilling til det dér.
Dirigenten påpeger, at punkt 7: Nyt fra SSFs udvalg og punkt 8: Præsentation af Årsmødeplakat og tshirt, er blevet blandet lidt sammen.
Levin Bornschein vil høre, om han skal sende linket ud allerede nu.
Tim Frogier de Ponlevoy mener, at Lisbeth Nørregaard Gram skal give grønt lys, før vi kan lægge det
ud. Han kontakter Lisbeth for at høre om den må lægges ud.
Dirigenten sammenfatter, at linket bliver sendt ud, så snart det er afklaret.
Uwe Prühs, Teater- og koncertudvalg
Som man har kunnet læse i avisen, måtte samtlige forestillinger, som står i Teater- og
Koncertbrochuren, og som skulle have været afholdt i januar måned, desværre aflyses. Hvad der sker
i februar, vides ikke endnu. Børneteaterforestillinger bliver gennemført, men skolerne eller kohorterne
bliver ikke blandet. Lige nu gennemføres teaterforestillingerne ikke på skolerne, men i fx Slesvighus
eller Ejderhuset, da Skoleforeningen har meldt ud, at der lige nu ikke skal være andre aktiviteter på
skolerne.
8.Præsentation af Årsmødeplakat og t-shirt.
Tim Frogier de Ponlevoy meddeler, at t-shirten ikke er klar endnu. Det bliver lagt ud på hjemmesiden,
Facebook og i Kontakt, når den er klar. Det bliver i hvert fald digitalt i første omgang.
Formanden siger, at det kan være, at der er en mulighed for at se den til Hovedstyrelsesseminaret
den 18. marts.
Tim Frogier de Ponlevoy takker udvalget for arbejdet omkring plakaten. Det har være en god proces.
9.Nyt fra Løveløbet
Jørn Fischer siger at Løveløbets hjemmeside er klar fra i morgen den 19. januar. Det er muligt at
tilmelde sig ved de forskellige amter og der er forskellige ruter. Håber på, at alle er med, reklamerer
for løbet og tager familie og venner med. Omdrejningspunktet er fællesskabet og selvfølgelig også
motion og hygge. Flere informationer vil være i Kontakt, Kommit og Flensborg Avis i de kommende
dage.
Formanden spørger, om man bare kan google Løveløbet fra i morgen, klikke på det og tilmelde sig.
Jørn Fischer svarer, at han har forstået, at det fungerer på den måde.
Kim Andersen mener, at man sikkert har interesse i, at der er så mange som muligt der deltager, også
fra nord for grænsen. Det giver mulighed for at knytte nye kontakter. Hvordan spredes denne nyhed,
så der også bliver lagt mærke til det nord for grænsen.
Jørn Fischer svarer, at der bliver gjort reklame via Grænseforeningen og Flensborg Avis.
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Formanden supplerer, at Grænseforeningen og dens lokalforeninger er blevet inviteret til at deltage.
Der er især tænkt på at mindretallet finder sammen igen og finder fællesskabet og bruger det som
springbræt til ” Sydslesvig: Mit valg ✔”, får en snak om ståsted og fællesskab. Takker alle involverede
og Jørn Fischer for ideen og for indsatsen til at få Løveløbet op at stå og håber på, at det bliver et flot
arrangement, der er kommet for at blive.
Annette Neumann siger, at rejsemessen er oplagt til at gøre reklame for Løveløbet, da der kommer
omkring 60.000 mennesker forbi standen. Hun vil gøre sit til at fortælle alle om løbet og om
Årsmøderne.
Kim Andersen påpeger, at selv om det er fint at orientere Grænseforeningen, vil det måske også være
en god idé at sprede budskabet lidt bredere til fx DGI og løbeklubberne i Danmark. Det vil være en
god mulighed for, at mange deltager i denne gode idé og det initiativ, der er blevet taget her.
Viggo Jacobsen understreger, at da det ikke er den store distance, der lægges op til, vil det jo være
muligt, at den ældre generation også kan deltage.
Jørn Fischer forklarer, at der er 3 forskellige distancer: 3 km gåtur, 5 km løbetur og 10 km løbetur.
Det er selvfølgelig også fint, at der er nogle der går op i løb, men det er først og fremmest
fælleskabet, hygge og samvær efter 2 års pandemi, der står i fokus.

10. Evt.
Viggo Jacobsen siger, at plakaten har gjort indtryk på ham, men han synes, at det havde være
bedre, hvis rødderne gik ned i den grønne jord i stedet for det blå hav.
Tim Frogier de Ponlevoy svarer at plakaten er besluttet.
Dirigenten takker for kommentaren, men siger, at Årsmødeudvalget har afsluttet processen omkring
plakaten, og at der ikke sker flere ændringer.
Jens A. Christiansen tilslutter sig Jørn Fischer, ved at sige, at plakaten er som den er og som man
plejer at sige, at der kommer en ny plakat til næste år.
Formanden opfattede ikke, at Viggo Jacobsen ikke kunne lide plakaten og hun har selv opfattet den
blå farve, som de sydslesvigske blå løver og ikke som hav.
I forhold til det, Kim Andersen sagde om at orientere DGI omkring Løveløbet, kan det gives videre til
SdU, at de kan aktivere deres kontakter, som de har, til at orientere om løbet.

Dirigenten beder gæster og pressen om at forlade online mødet
JAC/cj 31.01.2022
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