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PROTOKOL  fra (01/2021) 

 

 SSFs hovedstyrelsesmøde som videomøde 

 Tirsdag den 19. januar 2021, kl. 18.30  

 

 

Delegerede: Annette Neumann (suppleant for Sven Nielsen), Bjørn Egeskjold, Daniela 

Caspersen, Elsbeth Ketelsen, Gitte Hougaard-Werner, Jørn Fischer, Karsten 

Weber, Kirsten Vognsen Weiss, Knud Ramm-Mikkelsen, Nadine Baumann 

Petersen, Niels-Jørgen Hansen, Petra Katja Mohr, Reidar Fischer, Steen Schröder, 

Tim Frogier de Ponlevoy, Uwe Prühs, Viggo Jacobsen 

Andre: Claudia Jans, Dorthe Salchow, Gerd Pickardt, Ilwe Boysen, Jens A. Christiansen, 

Kay von Eitzen, Kerstin Pauls, Kim Andersen, Lars Petersen, Lars Thomsen, 

Marike Hoop, Michael Oetzmann, Niels Ole Krogh, Nina Lemcke, Rasmus Meyer, 

Thorben Borchardt, Tine Andresen 

Afbud: Andrea Holste, Anita Börner, Annemarie Erichsen, Anne Mette Jensen, Karen 

Scheew  

 

Protokol: Optagelse med iPhone (Memo), JAC/cj 

  

  

Dagsorden: 

  

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

02. Mødet åbnes – beslutningsdygtighed jf. § 4 stk. 4 

03. Valg af dirigent. 

04. Godkendelse af protokol. Der henvises til punkt 10, da mødet var et lukket møde. 

05. Fastlæggelse af den endelige dagsorden. 

06. Formandens beretning. 

07a. Distrikts- og amtsgeneralforsamlinger 2021 

      07b. Årsmøder 2021 

08. Nyt fra SSFs udvalg 

09. Eventuelt  

10. Lukket møde. 

 Godkendelse af protokol fra den 28. oktober 2020 

 

. 
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Formanden orienterer om, at der vil være nogle, der kobler sig på mødet løbende. Opfordrer til, at 

man slukker for sin mikrofon, med mindre man skal sige noget. Ordstyreren kan slå samtlige 

mikrofoner fra og tildele ordet til den, der vil sige noget. Hvis man ønsker ordet, bedes man ” række 

hånden op” ved at trykke på hånden i den øverste bjælke. 

 

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

Annette Neumann, der er det eneste medlem uden for hovedstyrelsen, der er tilstede, har ikke noget 

at spørge om, og Jens A. Christiansen har heller ikke fået spørgsmål udefra.  

 

2. Mødet åbnes- beslutningsdygtighed § 4 stk. 4  

Formanden byder velkommen til dette hovedstyrelsesmøde på video, som er det første i den 

udformning i foreningens historie. Det er et åbent møde, hvor pressen er til stede og man vil ikke 

kunne se alle deltagerne hele tiden. Velkomst til generalkonsul Kim Andersen, der også deltager i 

mødet. Velkommen til de to nye udvalgsformænd Uwe Prühs (Teater-og koncertudvalget) og Tim 

Frogier de Ponlevoy (Årsmødeudvalget). 

Jens A. Christiansen læser hovedstyrelsens stemmeberettigede op. Der er 17 stemmeberettigede 

medlemmer til stede og dermed er hovedstyrelsen beslutningsdygtig. 

 

3. Valg af dirigent 

Formanden meddeler, at Kirsten Vognsen Weiss er valgt som dirigent, da hun har erfaring med at 

være ordstyrer på Teams. 

 

4. Godkendelse af protokol. Se punkt 10. 

Dirigenten gennemgår proceduren for mødets afvikling. Orienterer om, at protokollen bliver taget op 

under punkt 10, da det sidste møde var et lukket møde. 

 

5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden 

Dirigenten gennemgår dagsordenen, og der er ingen forslag eller tilføjelser til ændringer af 

dagsordenen. Mødet fortsættes i henhold til den udsendte dagsorden. 

 

6. Formandens beretning 

Jeg vil gerne starte med at ønske jer alle et rigtig godt nytår 2021 – selvom der ikke rigtig er noget 

nyt i vores Coronasituation eller noget godt ved det. Men lad os i fællesskab håbe på, at det ændrer 

sig i løbet af foråret, så vi kan få liv i vores kultur- og foreningsaktiviteter rundt om i Sydslesvig igen. 

 

Jeg vil også sige tak for året, der gik, for jeres tillid til mig, til forretningsudvalget, 

generalsekretariatet og alle de ansatte rundt i landet. Alle har, på trods af situationen, ydet en 
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kæmpe indsats, og det skal I have en kæmpe tak for – og denne tak må I også gerne sende videre i 

jeres netværk. 

 

Skriftligt Landsmøde 

I november fik vi - omend på en kedelig måde - afviklet Landsmødet. Jeg havde set frem til at kunne 

mødes på A.P.Møller Skolen, gå i dialog, lytte til beretninger, have gode debatter og få gennemført 

spændende valg. Men da det ikke kunne være anderledes, fik vi gennemført Landsmødet på en helt 

alternativ måde som et udelukkende skriftligt møde. Det lykkedes fint, ikke mindst takket være et 

kæmpe forarbejde på generalsekretariatet og blandt konsulenterne. Så endnu engang tak for denne 

særlige indsats.  

Samtidig oplevede vi, at alle delegerede håndterede den planlagte gangart meget disciplineret og 

med stor forståelse for situationen. Tak for det. 157 ud af 209 delegerede deltog i det skriftlige 

møde. Derfor kan vi tale om høj deltagelse, idet vi sædvanligt ligger på et fremmøde mellem 130-

140 delegerede.  

Tak for godkendelse af beretningerne og tillykke til alle ny- og genvalgte. Teater- og koncertudvalget 

og Årsmødeudvalget fik nye formænd, så velkommen til Uwe Prühs og Tim Frogier de Ponlevoy 

også i denne kreds, idet de 3 faste udvalgs formænd også er en del af hovedstyrelsen.  

Da jeg ikke i en mundtlig beretning fik lejlighed til det, vil jeg gerne takke medlemmerne af 

forretningsudvalget for deres indsats, det gode, konstruktive samarbejde og de berigende debatter 

ved vores møder. 

Landsmødet i år er fastlagt til lørdag den 13. november 2021. Lad os håbe, at vi til den tid kan 

gennemføre et helt normalt møde. 

 

SSF modtog sammen med BDN i november 2020 Slesvig-Holstens demokratipris. 

Den 9.11.2020 fik SSF og BDN tildelt delstatens demokratipris, fordi vi i mange år har fremmet 

demokratiet og været med til at skabe fred i grænselandet, er gode brobyggere og er med til at 

skabe og styrke netværk på tværs af flertal og mindretal i hele grænseregionen og mellem landene, 

og dermed er model for andre grænseregioner. Jeg takkede for den store anerkendelse til SSF og 

alle ildsjæle. Den viser, at vi formår at fastholde vores identitet, kultur og sprog samtidig med, at vi 

er åbne for det samfund, vi lever i og er en del af.  

Prisen bestod af en fin pokal, et diplom og en check på 1500 €, som vi foreslår lægges i 

jubilæumsbogens pulje af donationer, som familier, der ikke har råd til lejrskoleophold, kan søge 

økonomisk støtte fra. 

 

Juletiden uden alle vore kendte aktiviteter 

Juletiden plejer at bestå af mange hyggelige adventsmøder, dejlige julekoncerter, julefester med 

gløgg og æbleskiver, masser af julesang og hygge.  

Alt dette måtte vi give afkald på i 2020, men rundt om var der kreative løsninger for at bringe 

julehilsner og -stemning ud til medlemmerne. Tak for alle gode indslag og idéer. 

I forretningsudvalget prøvede vi med et lille lydstykke i 4 afsnit. ”Den kronede jul”, skrevet af Kirsten 

Vognsen Weiss, som stadig findes på vores hjemmeside. Vi håber, at nogle af jer fik tid til at lytte og 

synes om vores initiativ. 

Sidst men ikke mindst var der fine digitale nytårshilsner at finde på Facebook. Dejligt! 

Jeg vil samtidig gerne takke for alle dejlige jule- og nytårshilsner fra nord og syd. 
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Danevirke Museum 

Den sidste jule- og nytårsgave kom så den 30.12.2020, da alle implicerede i en pressemeddelelse 

kunne fortælle, at SSF får et nyt museum i Dannevirke. Vi valgte samtidig at sende en mail ud til alle 

jer, idet det ikke var muligt at orientere forud for pressemeddelelsen.  

Byggeriet er sikret ved A.P. Møller Fondens og Augustinus Fondens storslåede donationer – men 

nu er den finansielle ramme helt på plads, efter at det lykkedes kulturministeren at binde en bred 

politisk aftale sammen, så de øgede driftsomkostninger dækkes fifty-fifty af Folketinget og 

landsregeringen i Kiel.  

Fondens formand Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla støtter projektet, fordi ”Danevirke har stor betydning 

for Danmark og især grænselandet og en ny museumsbygning kan rumme både den fascinerende 

fortælling og samtidig udtrykke områdets levende historiefortælling”. 

Danmarks kultur- og kirkeminister glæder sig over, ”at folketinget kan være med til at sikre, at et 

større publikum for en endnu bedre oplevelse af det voldanlæg, der har været det danske riges 

sydgrænse.” 

Slesvig Holstens kulturminister Karin Prien kommenterer den glædelige nyhed med ordene 

”Danmark og Slesvig-Holsten går sammen for på lige fod at støtte et nyt museum som 

dokumenterer vores omtumlede fælles historie og den positive udvikling i det dansk-tyske 

grænseland efter 1920”. 

Mange andre har selvfølgelig udtrykt deres glæde over aftalerne og donationerne. 

For SSF er det en stor gave, som vi er meget glade for og ikke kan takke nok for. Det bliver helt 

fantastisk at kunne byde på et moderne og tidssvarende museum, der kan fortælle vores 

enestående historie og leve op til udnævnelsen som UNESCO-verdensarv. På den måde vil det 

gavne både Danmark, Tyskland, mindretallet som helhed, regionen og den enkelte 

museumsbesøgende. 

Nu begynder så det store arbejde med at omsætte visionen og intentionerne til et nyt museum, og vi 

glæder os meget til at komme i gang og vil selvfølglig orientere løbende, når der er nyt. Men ingen 

skal være i tvivl om, at denne proces kommer til at tage tid. 

 

2021 

Hvor jeg sidste år kunne berette om utallige nytårsreceptioner og arrangementer i forbindelse med 

genforeningsåret, er alt selvfølgelig aflyst i år.  

Hvordan de næste måneder kommer til at se ud, er svært at spå om, men en ting er helt sikkert, der 

er et pænt stykke vej til normalitet. 

Takket være digitaliseringen går dog ikke hele foreningslivet i stå, idet vi holder videomøder og 

holder kontakten både via KONTAKT og på Facebook. 

På grund af den nu meget hårde nedlukning må mange af vore ældre medlemmer sidde alene 

hjemme, så mine tanker går til dem alle, og jeg håber, at I holder ud og ved, til vi ses igen. Jeg vil 

gerne komme med en opfordring til vores amter og distrikter om at sende en hilsen ud til disse 

medlemmer eller give dem et kald, så de ved, at vi tænker på dem. I kender bedst jeres medlemmer 

rundt omkring, så I ved, hvad der er passende. 

 

EU-Kommissionens reaktion på MSPI 

Vores borgerinitiativ, som havde fået EU-domstolens ord for, at det er områder, EU gerne må tage 

sig af, fik skuffende svar fra EU-Kommission. Selvom der fremhæves, at mindretalsrettigheder også 

er centrale værdier for EU og noget, man er fast besluttet på at styrke, så vil der ikke laves nye 

lovforslag på baggrund af vores initiativ. Der henvises i stedet til igangværende projekter eller 
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kommende projekter med mere overordnede mål, der også kan gavne mindretal. Det er dybt 

beklageligt, at mindretallene ignoreres på EU-plan og er anvist på, hvad den enkelte nationalstat gør 

for deres mindretal.  

 

Samrådet 

I går aftes havde vi videomøde i Samrådet. Blandt andet skulle vi vælge en ny formand og 

næstformand. Christian Jürgensen kunne ikke fortsætte som formand, eftersom han allerede har 

været formand i de to valgperioder, samarbejdsaftalen tillader. Undertegnede blev foreslået af både 

SSF og SSW, og Skoleforeningen havde foreslået Hasse Neldeberg Jørgensen, der dog ikke 

ønskede kampvalg og derfor havde trukket sit kandidatur tilbage. På mødet ønskede 

Skoleforeningen punktet ”valg” taget af dagsordenen, idet de kaldte ”forløbet op til valget for 

uacceptabelt”. Anklagen lyder på, at nogen har henvendt sig til deres kandidat og indirekte bedt ham 

trække sig, fordi han som provst ikke er folkevalgt formand og derfor mindre egnet. Flere 

bemærkede, at de ikke kendte til et sådant forløb.  

Et lille flertal stemte for at bibeholde dagsordenspunktet, som så blev gennemført. 

Et ønsket skriftligt valg gennemføres frem til i morgen. Valgets udfald vil derefter blive offentliggjort.  

Derefter havde vi effektiviserings- og strukturdebatten på dagsordenen. Vi blev alle enige om, at det 

fortsat er vanskeligt at komme videre med projektet pga. Corona, men vi står klar med mange gode 

tiltag og ideer, så vi kan få debatten ud i det sydslesvigske landskab. Men dette forhindrer ikke 

fælles delprojekter på administrationsniveau. 

Desuden hilste vi, omend kun på skærmen, på Grænseforeningens nye formand Peter Skov-

Jakobsen. Han har dog været på personlig visit i november, hvor han blandt andet var på 

generalsekretariatet og holdt et lille møde med Jens og mig. 

Af yderligere meddelelser fra Samrådet kan jeg nævne Danevirkemuseet, MSPI og arbejdet med 

ligestilling ved SSW. 

 

Corona-retningslinjerne  

Restriktionerne i forbindelse med Corona forhindrer fortsat det folkelige arbejde i Sydslesvig. Alle 

kulturarrangementer er aflyst eller skubbet. Er der også lockdown i slutningen af marts, kræver det 

igen mange aflysninger. 

 

Foreløbig følger vi de retningslinjer, myndighederne har udstukket og må øve os i mere tålmodighed 

og vedblive at savne fællesskabet.  

 

Vi er i forretningsudvalget blevet enige om, at SSFs hovedstyrelsesseminar den 13. februar skubbes 

til engang i efteråret.  

 

Oversømarchen den 6. februar er ligeledes aflyst. Dog vil den danske og den tyske side forskudt af 

hinanden lægge kranse ned, så disse ikke mangler på trods af aflysningen. 

 

Vores forsamlingshuse er fortsat lukket, men I kan fortsat komme i kontakt med jeres 

amtskonsulent, holde videomøder og planlægge fremadrettet – omend med en del usikkerhed. Men 

lad os være klar til den dag, vi igen må mødes. 

 

 

 



 6/14 

Generalforsamlinger 2021 

Der vil med stor sandsynlighed være lockdown frem til påske. Vi ser derfor ingen mulighed for at 

gennemføre generalforsamlinger fra januar til marts, som vi plejer. Men vi satser på, at vi må invitere 

til møde igen i april og maj. Derfor anbefaler vi distrikterne, at de finder datoer i slutningen af april og 

i maj, så vi kan gennemføre vore generalforsamlinger med fysiske møder. Det er samme procedure, 

som SSW anbefaler. Særloven, der ophæver vedtægtsbindinger, gælder frem til december 2022, så 

vi er ikke bundet af, at vores generalforsamlinger normalt skal være afholdt inden den 1. april.  

Vi satser så på, at vores amtsgeneralforsamlinger kan afholdes inden sommerferien. Kassererne er 

blevet bedt om at sende den færdige regnskabsoversigt ind til bogholderiet, hvilket sagtens kan 

gøres forud for godkendelsen på generalforsamlingen. 

 

Årsmøder 2021  

er sat på som særskilt punkt på dagsordenen. Her vil vi gerne lægge op til en bred debat og 

vurdering af, hvordan møderne kan gennemføres, såfremt restriktionerne tillader det. 

Jeg vil under dette punkt stille nogle spørgsmål, som vi skal tage stilling til. 

Det er vigtigt, at vi tager en principbeslutning nu, inden vi alle begynder den store 

forberedelsesindsats og der sendes endelige invitationer ud – i sidste ende munder det ud i 

spørgsmålet om, hvor meget skal vi satse?  

 

Image-film om SSF 

Pressetjenesten har fået produceret en lille image-film om SSF, støttet af projektmidler fra Kiel.  

Filmen kan anvendes i forbindelse med besøg. Den er på den måde en del af vores 

oplysningsarbejde. Filmen er på vores Facebook-side, hjemmeside, og den kan findes på YouTube. 

Pressetjenesten sender gerne et link, hvis I skulle have brug for det.  

Heldigvis har synligheden og mediedækningen det sidste år ikke lidt meget under Corona.  

P4 syd har tilmed øget deres fokus på mindretallet og er altid glad for en god historie. Sidder I altså 

inde med noget, henvend jer gerne til Rasmus, der så sender det videre.  

Mindretallet og SSF har i det hele taget været ”på” i det danske og tyske medieunivers på en meget 

tilfredsstillende måde. Det kan vi glæde os over.  

 

Så vil jeg slutte denne beretning med et håb om, at I alle passer godt på jer selv og hinanden, så vi 

snart kan ses igen – med helbredet i behold.  

 

7a. Distrikts- og amtsgeneralforsamlinger 2021 

 

Formanden orienterer om, at forretningsudvalget anbefaler, at distriktsgeneralforsamlinger holdes fra 

ultimo april og i løbet af maj måned, fordi det, som situationen ser ud nu, ikke er realistisk og forsvarligt 

at afholde distriktsgeneralforsamlinger i marts og inden påske. Ifølge særloven er det tilladt, da man 

ikke er bundet af vedtægterne. Det vil føre til, at generalforsamlingerne vil ligge tæt op af hinanden. 

Derfor anbefales det, at koordinere generalforsamlingerne med amtskonsulenten, så enten 

amtskonsulenten eller sekretæren har mulighed for at være med til generalforsamlingerne. Vil også 

selv deltage i så mange generalforsamlinger som muligt. 

 

Det betyder endvidere at amtsgeneralforsamlingerne vil ligge i juni og starten af juli, så de delegerede 

er på plads og alle generalforsamlinger afviklet på en fornuftig måde inden sommerferien. Beder om 
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tilkendegivelser fra hovedstyrelsen til anbefalingen, og også, om der allerede er lagt planer i 

distrikterne.   

 

Viggo Jacobsen spørger, hvordan man kommer i gang med drøftelsen om samrådsstrukturen, så man 

får så mange som muligt med i debatten.  

 

Dirigenten spørger om det er indholdet af generalforsamlinger han tænker på. Viggo Jacobsen 

bekræfter og det noteres til senere brug. 

 

Lars Thomsen orienterer om, at Gottorps distriktsformænd har givet udtryk for, at de vil være lettede 

over, hvis generalforsamlingerne ikke skal finde sted i februar og marts, men lidt senere. 

 

Karsten Weber tilslutter sig forretningsudvalgets anbefaling. 

 

Elsbeth Ketelsen orienterer om, at man i Sydtønder Amt havde lagt datoer for 

distriktsgeneralforsamlingerne, men er helt enig i at flytte dem. Man skal både turde og lære at være 

sammen igen, og at det er en god idé, at man lærer at være sammen igen, inden man skal afvikle 

generalforsamlinger.  

 

Nadine Baumann- Petersen fortæller, at der var planlagt generalforsamlinger i februar og marts i 

Husum amt, som er blevet aflyst. Er derfor glad for at forretningsudvalget anbefaler at flytte til april-

maj. 

 

Niels-Jørgen Hansen bifalder også anbefalingen. 

 

Lars Petersen har bedt alle distrikter om at flytte deres planlagte generalforsamlinger fra 16. april til 

slutningen af maj. 

 

Jens A. Christiansen gør opmærksom på, at der ikke er krav om et bestemt antal delegerede eller 

stemmeberettige der skal være til stede. Det giver en fleksibilitet. Understreger, at det er vigtigt at få 

gennemført generalforsamlingerne, selvom der ikke er så mange med, som der plejer. 

 

Formanden er glad for tilslutningen til forretningsudvalgets anbefaling. Antager også, at Flensborg By 

tilslutter sig, selvom de ikke har bedt om ordet. Det afsluttede regnskab fra distrikterne skal sendes til 

bogholderiet alligevel, selvom det bliver godkendt senere, da det er en del af hele foreningens 

regnskab. 

 

Kay von Eitzen tilslutter sig anbefalingen og orienterer om, at der heller ikke afholdes 

bestyrelsesmøder for tiden, så det er kun positivt at det hele flyttes. 

 

Dirigenten konkluderer, at regnskaberne skal afleveres til normal tid. Distriktsgeneralforsamlingerne 

kan gennemføres, såfremt det er tilladt, fra midt i april måned, selvom der ikke er så mange med, som 

der plejer. Desuden er der blevet ændret på nogle deadlines, som man ellers er forpligtet til at følge. 

 

Formanden svarer Viggo Jacobsen, at punktet om samrådsstrukturen vil være en del af dagsordenen 

til generalforsamlingerne. Understreger, at det er bekymrende, at man ikke er kommet videre i 

processen omkring samrådsstrukturen. I Samrådet var man enig om, at Corona situationen gør, at et 
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så vigtigt punkt må vente med at blive drøftet i distrikterne, indtil man må mødes fysisk igen. Men der 

er ikke noget i vejen for at drøfte, hvordan man kan komme videre med emnet i distrikterne, ved at 

afholde videomøder i bestyrelserne. Brug tiden på det, når man ikke kan mødes fysisk. Det er vigtigt 

for SSF, at den strukturdebat, der blev sat i gang, ikke falder til jorden. Det blev også fastslået i 

Samrådet. 

 

Viggo Jacobsen er lettet over, at der ikke skal diskuteres og besluttes noget via videomøder, da der 

vil sidde mange tilbage med den fornemmelse, at det ikke er deres beslutning. Der er brug for et bredt 

engagement i den debat.  

 

7b. Årsmøder 2021 

 

Formanden lægger op til debat om, hvad der skal ske mht. Årsmøderne. Mener ikke, at man efter 

påske må mødes med 1000-3000 mennesker, men at det måske vil være muligt med en langsom 

genåbning. Forretningsudvalget ønsker ikke at aflyse hele Årsmødet som i 2020, men at møderne 

kan gennemføres den 28.-30.maj 2021. Tilkendegivelser, om hvorvidt friluftsmøder og optog 

overhovedet kan gennemføres, ønskes. Måske kan man gennemføre små møder rundt omkring. Er 

der mulighed for at lave alternative møder dér, hvor friluftsmøderne er planlagt, så man alligevel 

fastholder i strukturen med fællessang, taler, hilsner fra Danmark og lidt underholdning? Hvad kan 

man foretage sig, for at gennemføre noget der ligner Årsmøder, så markeringen er der på en eller 

anden måde? Vil folk komme til møderne, fordi man er klar til at komme i gang, eller er man stadig lidt 

beklemt ved at tage af sted? Det er vigtigt, at hovedstyrelsen kommer frem til en model, man tror på 

og som er realistisk, så der kan arbejdes videre både på generalsekretariatet, amtssekretariaterne og 

på distriktsplan med Årsmødeplanlægningen. 

 

Annette Neumann, Flensborg amt, satser på små møder i distrikterne med egen underholdning. Idé 

om at opdele friluftsmøderne i mindre enheder, hvilket ikke er realistisk, fordi der ikke ville være folk 

nok til at arrangere det. Mener, at det er en god idé at flytte friluftsmøderne til september. 

 

Dirigenten beder formanden om at definere store møder. 

 

Formanden mener, at store møder til den tid vil være møder, hvor der maksimalt må deltage 500 

mennesker. Det er svært at forudse og det kan også være at det vil være max. 100 mennesker. 

 

Viggo Jacobsen mener, at Årsmøderne skal udsættes til sidste weekend i august, fordi alle trænger 

til en stor fest, og det vil ikke kunne lade sig gøre i maj måned. Spørger hvorfor maj-weekenden skal 

fastholdes? 

 

Formanden forklarer at weekenden ønskes at blive fastholdt, fordi den er blevet meldt ud til mange. 

Det er ikke afgjort, at den skal fastholdes. Det er derfor, at det er til debat nu. Vigtigt er, at man ikke 

er nødt til at aflyse Årsmøderne helt én gang til.  

 

Jens A. Christiansen minder om, at gæster fra bl. a det politiske niveau, er blevet inviteret i august 

2020 med henblik på, at Årsmøderne afvikles i 28.-30. maj 2021. Datoerne er bekendtgjort, også til   

medlemmer af Folketinget. Flere ministre har meldt tilbage, at de har blokeret datoerne i maj. 

Orienterer om, at hvis datoen rykkes til efter sommerferien, skal man i gang med en ny runde 

invitationer, henvendelser og undersøgelser af, om de kan deltage til den tid. 
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Tim Frogier de Ponlevoy orienterer om, at Årsmødeudvalget ønsker at holde fast i de datoer, der er 

lagt, selvom det er umuligt at forudse hvordan situationen er i maj. Det er lige så uvist om det kan 

holdes i maj måned, som at det afholdes i slutningen af sommeren. 

 

Kim Andersen fastslår, at de danske Årsmøder i Sydslesvig er en meget vigtig institution set fra 

Danmarks og Generalkonsulatets side. Der er ingen, der ved om forholdene er bedre i august eller 

maj, men datoen i maj er noteret i manges kalendre. Understreger, at det er vigtigt at mindretallet i 

Sydslesvig holder fast i Årsmøderne og plæderer for at holde fast i de datoer, der er meldt ud. Hellere 

små møder end slet ingen.  

 

Niels- Jørgen Hansen mener, at Årsmøderne skal skubbes, også af hensyn til, at alle 

generalforsamlinger er blevet skubbet til april-maj. Det vil være de samme mennesker, der skal 

arrangere både generalforsamlinger og Årsmøderne på samme tidspunkt, så det vil være meget 

presset for arrangørerne. For at kunne nyde Årsmøderne, mener han, at de bør skubbes til slutningen 

af august. 

 

Elsbeth Ketelsen mener, at en stor begivenhed som Årsmøderne er ensbetydende med store 

friluftsmøder og komsammen i fyldte forsamlingshuse, hvilket ikke er realistisk i år. Foreslår, at 

Årsmøderne bliver skubbet til 2022 og, at man holder en anden mindretalsfest, som signalerer, at det 

er et anderledes år, men samtidig markerer, at mindretallet er der endnu. 

 

Daniela Caspersen mener også at Årsmøderne bør skubbes til efter sommerferien og bestå af mindre 

møder, da det bliver for komprimeret med både generalforsamlinger og Årsmøderne på samme tid.  

 

Formanden minder om, at det sidste år blev modsat af, hvad man havde regnet med i forhold til 

smitten. Man troede, at smitten ville falde efter sommerferien og derfor blev mange arrangementer 

skubbet. Det viste sig at være lige modsat. Fra slutningen af maj og til midt i august var det mere 

”almindelige” tider, og efterfølgende blev samfundet lukket mere ned igen, hvilket førte til, at de 

skubbede arrangementer måtte aflyses. Foreslår mindre udendørs kaffemøder, evt. med variation i 

størrelsen, alt efter forholdene til den tid, med taler, hilsner fra Danmark og fællessang og ikke den 

store underholdning- men en markering af, at institutionen Årsmødet stadig er der. Det vil kræve 

mindre forberedelse, hvis der ikke er et så omfattende underholdningsprogram og optog. Det store 

Årsmøde med det hele vil først kunne holdes i 2022.  

 

Nadine Baumann-Petersen har ikke drøftet det i amtet endnu, men påpeger, at der var omfattende 

restriktioner ved de lave smittetal sidste år, fx ved Mikkelberg 100 år, hvor der var få mennesker. Der 

er tradition for, at det er hele familier, der deltager i distrikternes Årsmøder. Spørger til, hvordan det 

skal håndteres i forhold til antal og hvordan man skal forklare folk, at de desværre ikke kan være med 

i år. Tror ikke på, at restriktionerne bliver lempet så meget, at Årsmøderne kan gennemføres hverken 

i maj eller august. Tilslutter sig forslaget om at skubbe til 2022, hvor der forhåbentlig kan holdes et 

almindeligt Årsmøde. 

 

Jørn Fischer tilslutter sig forslaget om at holde fast i de oprindelige datoer. Mener, at der er brug for 

at mindretallet bliver synlig igen, og derfor vil en markering være en god idé. Hvis man beslutter at 

skubbe, stemmer han for, at det skal skubbes til 2022 og ikke til efter sommerferien, da der 

sandsynligvis vil være de samme restriktioner efter sommerferien som før sommerferien. 
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Kay von Eitzen mener, at friluftsmøderne godt kan gennemføres i en mindre version, men det store 

er urealistisk, også af praktiske grunde, da det er for sent at planlægge fx underholdning i skolerne og 

børnehaverne, når man først kan begynde med det efter påske. Der vil også være mange ekstra 

faktorer som afspritning. Mener, at Årsmøderne, ligesom juleaften, ikke kan flyttes og derfor mener 

han, at de skal gennemføres i mindre omfang. Det giver måske mulighed for at skaffe god 

underholdning til de mindre Årsmøder rundt omkring, da der vil være ressourcer til rådighed, der 

normalt bliver brugt til friluftsmøderne.  

 

Karsten Weber mener, at Årsmøderne bliver skubbet enten til slutningen af august, men muligvis også 

til 2022. Går ind for, at der skal en markering til i form af fx en videopræsentation på de fastlagte 

datoer, men, at der ikke kan holdes et Årsmøde i traditionel forstand på det tidspunkt. 

 

Jens A. Christiansen siger, at der er gode argumenter for og imod en afholdelse i maj. Understreger, 

at det er vigtigt at tænke mindretalspolitisk og tilslutter sig  til at afholde Årsmøderne i maj måned. Der 

er mange i den politiske verden, der regner med de datoer.  

 

Indstiller at give forretningsudvalget, Årsmødeudvalget og generalsekretariatet i opdrag at arbejde 

videre med et mindre Årsmødeformat til maj, uden friluftsmøder og optog. Der bliver ikke rekvireret 

underholdning fra Danmark, men der afholdes mindre møder, kaffemøder, uden den store 

underholdning. Det handler om, at mindretallet markerer sig mindretalspolitisk over for Danmark på 

en eller anden måde, og at repræsentanter fra det politiske niveau og fra forskellige organisationer og 

venner og gæster, kan deltage i mindre møder. Så skal der ikke meldes afbud til dem, der har sat 

kryds i kalenderen. Desuden foreslår han, at det skal undersøges, om der kan gennemføres et lidt 

større møde på Flensborghus eller i Idrætshallen. Det kræver fleksibilitet og en tro på, at det kan 

gennemføres, afhængig af hvordan myndighedernes retningslinjer ser ud til maj. De andre forslag er 

med i baghovedet, men hans indstilling er et mindre Årsmøde i maj 2021 og det helt store i 2022. 

 

Lars Petersen er enig i, at Årsmødet ikke kan gennemføres med friluftsmøde og optog i maj måned i 

denne situation. Mener, at det endda kan være svært at gennemføre små møder i maj, men 

understreger, også at man ikke kan flytte Årsmødet, da det, ligesom juleaften, ikke er noget man flytter 

til et andet tidspunkt.  

 

Annette Neumann går ind for at afholde Årsmødet med små møder, men at friluftsmødet ikke 

gennemføres, men markeres med en hovedtale på video, sang og flaghejsning, som kan vises online. 

 

Dirigenten sammenfatter, at der enighed om at optog og friluftsmøderne ikke kan gennemføres. Der 

er enighed om, at der skal være en markering i maj. Udformningen er der mange muligheder for, alt 

afhængig af, hvad der er muligt til den tid.  

 

Formanden mener, at ideen om en hovedmarkering i form af en videohilsen er en god idé, 

sammenholdt med små markeringer som fx kaffemøder. Understreger, at det er vigtigt, at selv om der 

bliver besluttet noget i dag, er det stadig afhængig af, hvordan det forholder sig rundt omkring i 

distrikterne til den tid, da der kan være store forskelle på smittetal i de forskellige distrikter. Der skal 

afsættes midler til hygiejnekoncepter, sprit mm. Men en markering på det aftalte tidspunkt i maj på 

den ene eller anden vis er vigtigt og et stort Årsmøde i 2022. 

 



 11/14 

Tim Frogier de Ponlevoy tilslutter sig ideen om videohilsen og livestreaming fra Idrætspladsen som 

markering, som Årsmødeudvalget og amterne kunne arbejde videre med.  

 

Jørn Fischer understreger vigtigheden af, at markeringen foregår mange steder og at det streames, 

så man kan se det alle steder. Måske en markering fra hvert amt, der streames og sendes ud.  

 

Jens A. Christiansen synes, at det peger i en god retning at vise videohilsner sammen med mere 

traditionelle samværsformer. Er sikker på, at der kan udarbejdes et arrangementsprogram med nogle 

af de forslag, man er kommet med. Foreslår, at Årsmødeudvalget arbejder videre med det, som Tim 

sagde i tæt samarbejde med forretningsudvalget og generalsekretariatet. Amterne melder ind, 

hvordan man kan forestille sig, at et arrangement i mindre målestok kan se ud og om der kan være 

et, to eller flere arrangementer i maj måned. Så må man se, hvordan det ser ud til den tid.  

 

Dirigenten påpeger, at der var mange forskellige meninger i forhold til, om Årsmøderne skal holdes til 

maj eller skubbes eller aflyses.  Der er mulighed for at forholde sig til det konkrete forslag, der nu er 

ved at tage form: Årsmøde til maj 2021, uden optog, uden friluftsmøde og med små møder og 

markeringer.  

 

Niels- Jørgen Hansen er med på en markering i maj måned, men mener ikke, at det er 

mindretalspolitisk relevant at invitere politikere, hvis der kun må deltage få mennesker til møderne, og 

man er nødt til at begrænse det så meget, så der er mange, der ikke får lov til at deltage. Understreger, 

at han er med på en markering i en eller anden form.  

 

Elsbeth Ketelsen mener fortsat, at man skal flytte Årsmøderne til 2022, men er med på en markering 

af Årsmøderne til maj. Tror ikke på, at det er realistisk med arrangementer af fysisk karakter. Men at 

præsentere mindretallet på en anden måde end med en fest og med et optog, en markering med fx 

video, er en god idé. 

 

Dirigenten konkluderer, at kompromisset kunne være en markering, som tilgodeser langt de fleste i 

mindretallet og som man enten kan deltage i eller se på anden vis, alt efter de regler, der gælder til 

den tid. En markering over for Danmark og mindretallet selv, der viser, at mindretallet stadig er der. 

 

Dorthe Salchow siger, at det netop, fordi der kun må være mellem 50-100, er vigtigt, at distrikterne får 

lov til at fortsætte med den planlægning, de har påbegyndt i 2020. Så er der mulighed for, at der er 

flere der deltager, når de selv får lov at bestemme og planlægge, om de vil holde en markering eller 

ej. Der vil fx i Rendsborg/ Egernførde amt være mulighed for 6 møder mellem 20 og 50 personer eller 

flere. Hvis det bliver bestemt, at der kun er et møde, så vil mange blive skuffede, da de ser frem til at 

mødes til de lokale møder. Den lidt mere udadvendte markering har man som amt mulighed for at 

markere om søndagen i stedet for friluftsmødet.  

 

Dirigenten beder Tim de Ponlevoy om at give en vurdering af, om Årsmødeudvalget kan arbejde 

videre med det, der er blevet nævnt. 

 

Tim Frogier de Ponlevoy mener, at der kan arbejdes videre med det i tæt samarbejde med 

forretningsudvalget og generalsekretariatet, hvor man vil kunne komme frem til et kompromis, der 

gavner mindretallet og SSF. 
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Formanden takker for, at alle, selvom man var usikker på det i første omgang, er med på en markering. 

Hvis det er det, man bliver enig om, bliver der arbejdet videre med muligheder for markeringer i 

forretningsudvalget, generalsekretariatet og Årsmødeudvalget. Hvis der er flere distrikter, der vil 

afholde møde, kan de arbejde videre med det. Så samler Årsmødeudvalget trådene. Det er vigtigt, at 

ildsjælene rundt omkring bliver motiveret og understøttet af amtskonsulenterne i den videre proces på 

alle områder, så de ikke føler, at det er blevet trukket hen over hovedet på dem, der står med arbejdet. 

Er klar over, at amtskonsulenterne gør det i forvejen, men understreger vigtigheden af det, især i år. 

Det er vigtigt, at man føler sig tryg og gerne vil være med til at markere Årsmøderne på en eller anden 

måde. Idet forudsætningerne i Sydslesvig er så forskellige, skal hvert sted finde ud af, hvordan det 

lokalt bedst kan lade sig gøre.  

 

Viggo Jacobsen ved godt, at det er for sent, men vil alligevel ytre, at han ikke mener, at majestæten 

bliver hyldet på plakaten og ifølge de danske flagregler, sidder man ikke på Dannebrog.  

 

Dirigenten beder om en håndsoprækning i forhold til, hvem der ikke kan være med på en markering 

på de planlagte datoer 28.-30.maj 2021. Ingen håndsoprækninger, så dirigenten konkluderer, at der 

ikke vil være optog, ingen friluftsmøder, men en markering, som forretningsudvalget, 

generalsekretariatet og Årsmødeudvalget vil arbejde videre med. 

 

Jens A. Christiansen mener, at det lyder fremadrettet. Fastslår, at Årsmødeplakaten er besluttet og 

præsenteret og anvendt rundt omkring. En eventuel kritik, må man tage til efterretning. 

 

8. Nyt fra SSF´s udvalg 

 

Tim Frogier de Ponlevoy, Årsmødeudvalget, orienterer om, at udvalget selvfølgelig har drøftet, 

hvornår og hvordan Årsmødet 2021 kan afholdes. Udvalget blev enig om at tage fat i planlægningen 

og efter mødet her i aften, bliver det lidt nemmere at arbejde videre. Der blev besluttet en ny 

refusionsordning, som er gældende fra 15. december 2020, som er forklaret på SSFs hjemmeside 

www.syfo.de ,under ”Årsmøde 2021”.  

 

Lars Thomsen spørger, om refusionsordningen kun gælder distrikterne eller om det også gælder for 

Årsmødebudgettet for amterne, fx friluftsmøderne. 

 

Nina Lemcke svarer, at det ikke gælder friluftsmøderne. Der er stadig de tre faste budgetter. Det 

gælder kun distriktsarrangementer i forbindelse med Årsmøderne. 

 

Uwe Prühs, Teater- og koncertudvalget, takker for valget som formand for Teater- og koncertudvalget. 

Der har ikke været afholdt arrangementer siden sidst. Havde et godt intromøde med Nina Lemcke i 

december. Den 11. januar 2021 var der møde i udvalget på Teams. Arrangementerne i januar og 

februar er aflyst. Teater- og koncertbrochuren for 2021/2022 blev drøftet. Programmet blev bestemt i 

november sidste år og der er ved at blive udarbejdet en brochure nu.  

Udvalget deltager i to teaterfestivaller- i april, hvor der er børneteaterfestival og i november 

teaterfestival for voksenforestillingerne. Afventer situationen i forhold til udvalgets deltagelse i 

Aprilfestivalen i Holbæk den 23.- 25 april.  

 

Udvalget har fordelt andre udvalgsopgaver, som fx repræsentation i forskellige sammenhæng. 

Deltager selv i hovedstyrelsesmøderne med Tine Bruun Jørgensen som suppleant. Lene Lass har 

http://www.syfo.de/
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hidtil været repræsenteret i Folketeatrets bestyrelse. Generalsekretariatet har indledt, at Lene Lass 

bliver afbeskikket og Uwe Prühs bliver beskikket, men man har ikke fået svar endnu. Deltager 

endvidere i Sønderjyllands Symfoniorkesters bestyrelsesmøder. Tine Bruun Jørgensen og Lisbeth 

Mikkelsen Buhl deltager i Danmarks Teaterforeningers generalforsamlinger. Der er regionale og 

landsdækkende. 

 

Knud Ramm-Mikkelsen, Kulturudvalget 

God aften – dejligt igen at kunne se og høre jer alle. Desværre er der ikke meget spændende nyt at 

berette fra Kulturudvalget i aften. 

Som I kan regne ud, har arbejdet i hele efteråret og nu hen over vinteren mest bestået i at aflyse og 

udskyde arrangementer. Mange af de forskellige aftaler har kunnet skubbes her til vinter og foråret 

2021, men dem er vi også nu i gang med at skubbe endnu længere ud i fremtiden. 

Det betyder også, at de allerfleste af de henvendelser, vi i øjeblikket modtager fra ivrige og turnésultne 

kunstnere, foredragsholdere og andre, desværre må modtage et nej, da vi skubber og skubber 

arrangementer yderligere frem i kalenderen. 

Vi nåede i efteråret lige at få afviklet en fin aften med ”De forbudte sange” med Bodil Jørgensen og 

Martin Schacks Kvartet i Tyske hus, hvor der var, som der skulle være, særdeles god plads mellem 

tilhørerne. Men så blev der også lukket ned i Tyske hus, og alle andre steder. 

Lidt kultur fik vi, trods alle odds, udbredt i december måned. Vi fik mulighed for at udsende en video 

med Harald Haugaard og Helene Blum i stedet for deres altid velbesøgte julekoncert. Det drejede sig 

om en livestreaming fra deres koncert i Fåborg, og den kunne streames i nogle dage. Mere end 550 

var inde for at se hele koncerten eller dele deraf.  

Og i stedet for Jazz på Flensborghus, havde vi lokket én af vore hyppige gæster på Flensborghus og 

i Egernførde, saxofonisten Jan Harbeck, til at indspille en lille video med nogle julesange, som vi 

kunne sende ud til medlemmerne. En hyggelig og dejlig, hjemmelavet julehilsen til alle medlemmer. 

Men vi savner nu den ægte vare. 

Der har også været valg til udvalget. Til stor glæde for os alle, var der i år mange kandidater til 

udvalgene, og vi fik valgt et udvalg blandt 6 kandidater. Marie Buhl blev valgt som nyt udvalgsmedlem, 

og Bjørn Egeskjold, Michael Juul Olsen samt Eberhard von Oettingen blev genvalgte. Og så fik vi for 

første gang valgt 2 suppleanter: Anja Ziemer og Sølvi Koch.  

Og det var meget heldigt, for mindre end 2 uger efter valghandlingen, meddelte Marie Buhl, der er 

ansat på Flensborg Avis, at hun gerne ville trække sig, da valget til Kulturudvalget ikke var foreneligt 

med hendes arbejde på bl.a. kulturredaktionen på avisen. Det betød, at 1. suppleanten, Anja Ziemer 

trådte ind i Kulturudvalget.  

I normale tider ville vi på nuværende tidspunkt have haft lejlighed til at sige tak til afgående medlemmer 

af udvalget – men det er ikke normale tider, så derfor vil jeg her benytte lejligheden til at sige Kirsten 

Futtrup mange tak for hendes tid i Kulturudvalget. Naturligvis har Kirsten sat sit helt personlige præg 

på udvalget med hendes mange gode og fine idéer, og mange gange har tingene kunnet lade sig 
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gøre. Tusind tak for dit engagement – også her. Vi vil savne dig – men har også forståelse for, at du 

også skal passe det næsten lige så vigtige arbejde i forretningsudvalget, og derfor ikke længere kan 

være med i Kulturudvalget. Så stor tak til Kirsten. 

Også udvalgsmøderne har været planlagte – og udskudte.  

I morgen afholder vi vores første møde. Også, som i aften, via kamera og hjemmefra. 

Som jeg har sagt snart et år: Vi håber på meget snarligt at komme tilbage til bare nogenlunde normale 

tilstande. Vi er mange, der lider af kulturabstinenser – og alt det, der følger med. 

Dirigenten spørger,om Årsmødevideoen skal ses i aften. 

 

Tim Frogier de Ponlevoy svarer, at den af tekniske grunde lægges på Facebook og hjemmesiden i 

stedet for.  

 

Formanden takker alle tre udvalgsformænd og er glad for at høre, at alle tre udvalg er gået i gang 

med fuld engagement og planlægning af kulturlivet i Sydslesvig, på trods af de svære 

omstændigheder, der er lige nu. Orienterer om, at forretningsudvalget fortsat ønsker et tæt 

samarbejde med udvalgene. 

 

9. Eventuelt 

 

Viggo Jacobsen vil gerne plædere for, at hovedstyrelsesseminaret, der er skubbet, bliver et fysisk 

seminar. 

 

Dirigenten bekræfter, at det af samme grund er blevet flyttet til efteråret, hvor man forhåbentlig kan 

være sammen face to face.  

 

Formanden beder pressen og andre, der ikke skal deltage i det lukkede møde om at forlade det 

virtuelle rum, og foreslår at mødet fortsætter direkte med det lukkede møde.  

 

Jens A. Christiansen spørger i det virtuelle rum, om der er nogen, der ikke burde være der. Det er 

ikke tilfældet og dermed går man over til det lukkede møde. 

 

JAC/cj  3.februar 2021 


