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Spørgetid for medlemmer af foreningen, jf. vedtægternes § 12, stk. 8.
Mødet åbnes – beslutningsdygtighed § 4 stk. 4.
Valg af dirigent.
Godkendelse af protokollen fra den 22. marts 2022.
Fastlæggelse af den endelige dagsorden.
Formandens beretning.
Revideret regnskab 2021, budget 2022 og 2023. Bilag vedlagt.
• Orientering, drøftelse og godkendelse.
Nyt fra SSF's udvalg.
Humanitært udvalg, ny formand.
Direktør Hanne Sundin, Grænseforeningen, præsenterer sig.
Eventuelt.
Lukket møde.
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Formanden åbner mødet.
1. Spørgetid for medlemmer af foreningen, jf. vedtægternes § 12, stk. 8
Ingen spørgsmål.
2. Mødet åbnes- beslutningsdygtighed § 4 stk. 4
Formanden beder hovedstyrelsen om at række hånden i vejret, JAC tæller 18 beslutningsdygtige
(med Uwe Prühs).
3. Valg af dirigent
Formanden meddeler, at forretningsudvalget peger på Kirsten Vognsen Weiss. Hun tager imod valget.
4. Godkendelse af protokollen fra den 22. marts 2022
Dirigenten spørger, om der er bemærkninger til protokollen. Det er ikke tilfældet, således er den
godkendt.
5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden
Dirigenten spørger, om der er bemærkninger til dagsordenen. Det er der ikke.
6. Formandens beretning
Kære alle
Det dufter lysegrønt af græs, og foråret smiler til os. Samtidig er de fleste restriktioner ophævet, og
vores arrangementer kan gennemføres som planlagt. Det føles godt – selvom det på flere måder er
en underlig tid, vi lever i.
Distrikts- og amtsgeneralforsamlinger
De fleste distriktsgeneralforsamlinger og amtsgeneralforsamlinger er gennemført og vore bestyrelser
er fuldtallige og klar med mange idéer og gode tilbud. Det er så dejligt. Dog er det til at mærke, at
mange stadig er forsigtige, men lad os håbe, at vi langsomt får alle med i fællesskabet igen.
Mange af jer har sikkert læst om situationen for Ejdersted Amt. Vi har i længere tid været i dialog med
bestyrelsen, og tanken om at lade de to distrikter flyde med ind i Husum Amt og så at lade det blive til
et fælles amt, blev luftet efter flere møder. Der er i denne proces blevet set på alle optioner. For os er
vigtigt, at det danske folkelige arbejde kan fortsætte på Ejdersted. Og hvis det bedre kan sikres ved,
at de to distrikter kommer med ind i et organisatorisk fællesskab med andre, bør vi se det som en
chance frem for at opfatte det som afvikling.
Men sammenlægningen kræver en vedtægtsændring, som skal vedtages på landsmødet ligesom alle
implicerede parter selvfølgelig skal være enige. Et første skridt er taget, da Andrea Holste fra Ejdersted
blev valgt ind som næstformand i det nuværende Husum Amt, der fra 1.1.2023 skal hedde ”Amt
Sydvest”. Distriktet Husum forbliver.
Vi er glade for, at alle gode kræfter kan samles til gavn for det danske arbejde på Vestkysten – det er
som sagt altafgørende.
Løveløbet
Og når jeg nu er ved de gode kræfter, så vil jeg gerne takke alle for et fantastisk flot startskud, der
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blev sat, da vi i fællesskab med SdU havde inviteret alle folk af huse til bevægelse og kultur til
Løveløbet, som I ved landsmødet blev præsenteret for af Jørn og Hinnerk.
Den 1. maj var der mulighed for en dejlig fælles gå- eller løbetur 6 steder i Sydslesvig. Nogle steder
startede dagen med en fælles andagt, opvarmning og god musik. Så blev der gået og løbet –
Sydslesvig blev sat i bevægelse i bogstavelig forstand. Afsluttende var der lidt mad, musik eller andre
sjove tiltag.
Det var en god start på foråret, vejret var med os, og det var dejligt at mærke, at fællesskabet lever.
Nu skal vi evaluere på løbet og se, om der er stemning for en gentagelse, og hvor der muligvis skal
justeres.
Herfra skal der både lyde en tak til initiativtagerne, til alle de flittige medarbejdere og frivillige både fra
SSF og SdU og til alle, der deltog og gjorde dagen festlig.
Jørn kan desværre ikke være til stede i dag, men under drøftelse af denne beretning har jeg en skriftlig
hilsen med, som jeg vil læse op.
Struktur og effektiviseringsdebat
Et andet startskud blev sat i går, da den første af 3 debataftner blev gennemført på Husumhus.
Samrådet har dermed taget hul på de længe ventede regionale Strukturdebatmøder. De to næste
finder sted den 23.5. på Slesvighus og den 30. maj på Flensborghus.
Det er Flensborg Avis, der gennemfører møderne, og alle er velkomne til at deltage.
Avisen har også startet en lille serie med fokus på struktur, både i andre mindretal men også med
interviews og holdninger i forhold til struktur og fremtid. Så der er rigelig mulighed for at følge med og
deltage i debatten.
Kirken har meldt ud, at de ikke kan indgå i en ny foreningsstruktur, idet kirken ikke kan opgive deres
suverænitet og beslutningskompentence til andre organisationer. Det har vi hele tiden været klar over,
og det er der også blevet taget højde for i den rapport, der ligger til grunde for den nuværende proces.
Kirken har i seneste udmelding og efterfølgende meddelt, at de dog ikke melder sig ud af debatten
eller samarbejdet. Uanset hvad, så vil kirken altid være en del af fællesskabet og en
samarbejdspartner i mindretalssammenhænge.
På samrådsmødet mandag besluttede vi, at samrådsmødet den 22.8. bliver et lukket arbejdsmøde,
hvor vi vil samle op på debatmøderne og se på, hvordan vi kommer videre. Vi har meldt klart ud, at
landsmødet er dér, hvor vi vil tage en politisk beslutning om vores videre engagement i debatten.
Fremtidskonference på Flensborghus.
Ikke fremtidens Sydslesvig men Fremtidens Europa var tema ved en konference den 28. marts på
Flensborghus arrangereret af FUEN og SSF. Her blev publikum blandt andet præsenteret for et
mindretalspolitisk manifest, som er sendt videre til EU-Kommissionen. I manifestet er der bl.a. fokus
på behovet for at forpligte alle medlemslande på Københavnskriterierne og sikre politiske
rammebetingelser samt at delagtiggøre mindretallene i den regionale udvikling og bidrage til
beskyttelse af regional- og mindretalssprog via et center for den sproglige mangfoldighed.

3/16

Konferencen var selvfølgelig også præget af krigen i Ukraine og betydningen for mindretallene i
Europa.
Afslutning på mindretallenes vandreudstilling i Forbundsdagen
Den 4. april blev der gennemført en mindretalspolitisk markering i Forbundsdagen i forbindelse med
afslutningen af Mindretalsrådets vandreudstilling. Alle forbundsdagens partier var inviteret til debat
omkring mindretallenes situation i Tyskland og Europa, og hvad Forbundsdagen kan gøre for at
forbedre hhv. sikre mindretallenes rettigheder i Tyskland. Vi v ar glade for, at arrangementet kunne
gennemføres trods restriktioner og begrænset deltagerantal. Det satte da også et flot punktum for
udstillingen, der er blevet vel modtaget og har været fint besøgt. Nu er det så meningen, at den skal
vandre gennem Tyskland og være med til at oplyse om de 4 autoktone mindretal i Tyskland.
Grænseforeningens sendemandsmøde
Jens A, Kirsten og jeg deltog i Grænseforeningens Sendemandsmøde den 7. maj. Her fik vi blandt
andet en præsentation af direktør Hanne Sundin, da hun var i interview med Jørgen Møllekær. Men
det kan I selv høre mere om, for Hanne er med i aften og kommer på lidt senere.
Desuden var der et oplæg ved Stefan Seidler om hans hverdag i Berlin, og sidst men ikke mindst blev
formanden og bestyrelsen genvalgt.
Besøg af HKH Prinsesse Benedikte
Den 17. maj fik Flensborg besøg af HKH Prinsesse Benedikte, der blandt andet var med til at markere
Duborg-Skolens 100-års jubilæum sammen med lærere, elever og indbudte gæster. Det var en festlig
begivenhed, der efterfulgtes af en rundvisning på skolen.
Den 18. og 19. maj besøgte prinsessen Sild, hvor hun blandt andet besøgte forsamlingshuset i List
og havde rig lejlighed til at møde både det danske og det frisiske mindretal på øen samt øens 5
borgmestre. Programmet har været omtalt i Flensborg Avis. Onsdag aften var der arrangeret en flot
festmiddag på Hotel Benen-Diken-Hof, hvor undertegnede havde æren af at måtte deltage. Efter en
andagt her til morgen gik rejsen via Hindenburg-dæmningen tilbage til fastlandet.
Det er altid en ære for mindretallet at få royalt besøg, og det gavner samtidig det dansk-tyske
naboskab.
Årsmøderne
De sydslesvigske Årsmøder er lige på trapperne. Vi ser frem til en fantastisk fest i weekenden fra den
10.-12. juni med masser af underholdning, taler, flag og fællessang.
Forberedelserne er i fuld gang både på generalsekretariatet, på de enkelte amtssekretariater og i alle
distrikter. Ansatte som frivillige knokler, så vi igen sammen, uden afstand og lukkede grænser, kan
manifestere vores tilhørsforhold til Danmark og det danske. Mottoet lyder ”Sydslesvig: Mit Valg √”. Jeg
håber, at mange vælger at være med – vælger fællesskabet til igen og fastholder dette valg – valget
af det danske. Jeg ser frem til at møde jer alle, høre på spændende taler og nyde fællessangen. Vel
mødt og på forhånd tak til alle jer ansatte og frivillige for det store arbejde i maskinrummet – til gavn
for os alle og for båndene hen over grænsen.
Og når vi taler valg – så vil jeg slutte min beretning med at ønske SSW tillykke med det historiske valg
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til Landdagen, god vind i de næste 5 år – og dermed tillykke til os alle.
Det var ordene. Tak for jeres opmærksomhed.
Anne Mette Jensen har et spørgsmål, hun kunne godt tænke sig at høre, hvor mange der deltog i
regionalmødet i Husum. Var det kun SSF-medlemmer, der mødte op, eller var det blandet?
Tine Andresen oplyser, at der var 21 tilmeldte og et afbud, for det meste var det SSF-medlemmer,
men der var jo også deltagere som fra skoleforeningen, kirken, selvom de havde meldt ud, at de ikke
var med, det var da en blandet samling. Og i det hele taget er det jo altid folk, der har flere kasketter
på, der kommer.
JAC mener, at selve mødet foregik ud over al forventning. Halvanden til to timer var der livlig
diskussion om både udfordringerne, lavpraktiske udfordringer i hverdagen og større, ideelle
udfordringer i forhold til demografiske udviklingstendenser. Hvor er de unge, hvor er de ældre i forhold
til aktive kvinder og også skoleområdet. Hvordan sikrer vi, at folk har en baggrund for også at kunne
bekende sig til det danske? Der kom mange gode ideer, hvor vidt de nu pegede på det ene eller det
andet scenarie, det var ikke så afklaret. Men der var da en, der spurgte ind til en form for
strukturændring og hvem der gerne ville fastholde, som det er nu. Der var der flere, der var for, at man
skulle kigge på strukturen, men hvor meget der ligger i det, det kan man jo så gisne om. Alt i alt var
der en lang række problemfelter som man bør løfte i fællesskab.
Formanden fortæller, at der var samrådsmøde i mandags, og at der blev drøftet, om det ville kunne
betale sig at afholde dette møde med 22 mennesker. Man blev enig om, at det kan det godt. For det
første ville nogle måske komme spontant, og for det andet ville man gerne gennemføre de møder
med dem, der nu kommer, og så er det lige meget om der kommer 5 eller 60, så skal de have lov til
at komme og ytre sig, og derfor har de valgt at gennemføre, så blev der i hvert fald gjort det, de havde
fået i opdrag.
Anne Mette Jensen bemærker, at ønsket jo var at få folk til at komme, der normalt ikke dukker op.
Nadine Baumann-Petersen siger, at det var folk der sidder i amtsstyrelsen i distrikterne, men der var
også fire ansigter, som man ikke plejer at se eller ikke er i bestyrelserne.
Dirigenten oplyser, at der til næste hovedstyrelsesmøde vil være rig mulighed for at diskutere alle
regionalmøder, tak for at det blev taget op.
Formanden læser et brev op fra Jørn Fischer:
Kære alle,
Jeg kan ikke deltage, desværre, og derfor kommer det her på skrift. Sammen med Hinnerk betragter
jeg mig ikke som far til fire men som far til ”løveløbet” og derfor de her ”korte” ord.

TAK
Man kan sagtens komme med nogle idéer og det er nemt at lægge dem på bordet, hvis man
derefter overlader den største del af arbejdet til andre.
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Jeg personlig vil sige hjertelig tak til alle dem, der har været med til at sørge for at løveløbet kom i
gang og til dem, som er ”ansvarlig” for den store succes – det er især SdU og vores egne
konsulenter, som fik denne opgave inden årsmøde som en ekstra ting på bordet.
Evaluering af selve løbet er i fuld fart og et resumé kommer i de næste dage eller uger. Men her i
første omgang lidt fra min side:
a) Skal i hvert fald gentages.
b) Tilmeldingsprocessen og betaling: der var nogle spørgsmålstegn undervejs – selve
proceduren skal forandres og gøres nemmere.
c) T-shirten: var i høj kvalitet / med hensyn til bestillinger og udlevering var der små
vanskeligheder, det skal optimeres; måske skal der laves flere ”merchandise”-artikler
(shirts, hoodies og lignende) - og skal man måske sælge det? (det gør man under
næsten alle store løbearrangementer).
d) Børnehaver / skoler: Nogle steder har man spurgt, om de ikke kan blive mere involveret i
de næste ”løveløb”, så det også bliver til børn/forældreløb og klasseløb, løb i større
grupper.
e) Burde der være tidtagning og deltagerbevis?
f) Der kommer meget mere i løbet af den evalueringsprocedure, vi skal i gang med.
Men hvorfor vil jeg allerede nu komme med det her til hovedstyrelsesmødet, om vi skal fortsætte
løbet? Hvorfor presser jeg?
-

-

Erfaringen fra andre løbearrangementer siger mig, at man normalt lige efter løbet har
mulighed for at tilmelde sig direkte til det næste. På den måde får man et eller andet
ekstra eller gratis, deltagergebyr eller noget i den stil.
På denne måde bruger vi den gode fortælling til at knytte folk direkte til selve løbet (vi
bruger momentum). Og det hjælper med at der allerede nu er nogle deltagere til
næste løb. En tidlig tilmeldings- og betalingsmulighed sikrer, at folk deltager. Det gør
planlægningen nemmere.

Derfor vil han gerne have, at vi allerede starter på det nu. Så hans anbefaling er stadigvæk, at der
nu skal evalueres i baglandet, og at man så på næste hovedstyrelsesmøde fastlægger en dato for
det næste løb, så vi ikke kommer for tæt på Årsmøderne og ikke for tæt på påskeferien, men gerne
inden sommerferien. Løbearrangementer af denne slags, skriver han, har man som regel i
slutningen af april eller starten af maj eller august, det er de måneder, der er bedst egnet til løb.
Jørn Fischer takker for opbakningen og undskylder, at han ikke kan vær til stede hverken i dag eller
den 28-06-22.
Dirigenten spørger om der er tilføjelser.
Nadine Baumann-Petersen fra Husum amt fortæller, at i hendes amt var der mange, der blev skræmt
af tilmeldings-”halløj”, så det med tidtagning og diplom, det har de gjort, og et polaroid-foto, da de kom
tilbage, det syntes de, var alletiders. Samarbejdet med SdU på vestkysten var lidt besværligt, nogle
vidste ikke engang, at der var noget, og lige her til påsken kom plakaterne, de hang så på skolen og
i børnehaven i påskeferien, det var lidt for sent på den, ellers var deres god nok.
Karsten Weber fra Flensborg amt fortæller, at løveløbet nede i Købbermølle kørte fint, endda
fremragende, til gengæld understreger han, at samarbejdet med SdU ikke var vellykket, han synes,
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der manglede nogen fra SdU, der var kun en fra SdU, det var René, som havde meget, meget travlt,
og som selvfølgelig ikke kunne være der hele tiden, så der manglede i hvert fald nogen fra SdU. Ellers
var det virkeligt meget vellykket i Kobbermølle, meget godt arrangeret med t-shirt-udlevering fra den
første til den sidste dag, men som sagt, SdU skal i hvert fald være mere synlig.
Niels-Jørgen Hansen, Rendsborg-Egernførde amt, fortæller, at de havde ca. 150 deltagere.
Tidtagning og diplomer, det tager tid bagefter, og han har været med til at arrangere mange løb og
triatlon og lignende. Det var rent luksus, at man kunne løbe igennem og ikke skulle noget bagefter,
fordi det er stress at printe diplomer ud, hvis tiden også skal på, det behøves ikke, og han vil sige,
SdU hos dem, Egernførde IF, var med og stod for grill og drikkevarer og alt muligt. Så det fungerede
fint, og de havde boder fra Rendsborg SSF, der lavede noget for børn og det var, som man havde
ønsket sig et mini-årsmøde. Det var faktisk rigtig godt, og SSW havde selvfølgelig også en stand, det
var derfor, de vandt valget!
Tanja Bethge, Gottorp amt, fortæller, at de i Slesvig havde 150 deltagere, og det var også en rigtig
hyggelig dag, uddeling af t-shirt og det, der var planlagt, gik rigtig fint. Det, de havde lidt problemer
med, var ruterne, de kunne godt have brugt nogle poster, der stod for at gøre klart, hvor ruten gik.
Men folk kom tilbage alligevel, selvom de måske tog en lille ekstra runde engang, og de 5 km blev lidt
længere, men ellers gik det også rigtig godt.
Formanden har noteret det og til opsamlingsmødet med SdU vil hun tage tilskyndelserne med.
7. Revideret regnskab 2021, budget 2022 og 2023. Bilag vedlagt.
• Orientering, drøftelse og godkendelse.
JAC oplyser, at han har aftalt med Søren Kring, at de deles om gennemgang af regnskabet og hele
talmaterialet, som er blevet sendt ud.
Søren Kring siger, at årsrapporten er et værk på ikke mindre end 62 sider, fyldt med masser af tal
og en masse tekst, men sådan helt indledende kan man sige, at strukturen er præcis, som den
plejer at være. Først kommer en ledelsespåtegning, hvor forretningsudvalget bekræfter, at dette
regnskab er det, de ønsker at indstille til godkendelse. Han henviser til sætningen ”det er vores
opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt.” Søren Kring fremhæver, at
anvendt regnskabspraksis er uændret. Det tager afsæt i den danske regnskabsbekendtgørelse og
er så vidt som muligt tilpasset tyske regnskabspræmisser for at det hele kan gå op i en højere
enhed.
På side 30 har vi resultatopgørelsen og hvis I skynder jer at læse den nedefra ved bundlinjen, der
står der et overskud på 89.178,21 € og det er sådan i runde tal det halve af det overskud, der var i
2020, men jo stadig et ganske pænt positivt resultat. Hvis vi bliver i de store linjer, så har vi som
sagt et overskud på ca. 89.000 €, som kommer fra indtægter på lige omkring 5,5 mio., hvoraf de 2,4
mio. blev brugt til lønninger og så har vi lokaler, drift af bygninger inkl. de afskrivninger, der er på
dem, ca. 1,5 mio. lagt sammen. Vi har også nogle rente- indtægter og rente- udgifter, sammenlagt
38.000 €, så selvom vi lige havde en dialog om de her stigende renter og den usikkerhed, der er om
det, samlet drift taget i betragtning, så er det ikke renterne, der fylder mest, når vi starter ud med at
have 5,5 mio. i indtægter og 38.000 i renteudgifter. Afskrivninger er en lidt forunderlig størrelse, vi
har været ind over dem tidligere. Afskrivninger er ikke noget vi betaler med penge, men det er udtryk
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for, at bygninger over tid falder i værdi, så på et eller andet tidspunkt skal en bygning erstattes af en
ny, det skal der være penge til, så afskrivninger er egentlig en form for at spare op til de her nye
investeringer.
Ud over resultatopgørelser er der også en balance på side 31 hhv. 32. Balancen er på knap
14.120.000 €, hvor det meste stammer fra bygninger og driftsmidler på 11,1 mio. og værdipapirer og
øvrige. De 14,1 mio., kan man sige, er primært finansieret af jeres egen egenkapital, her er relativ
lidt rente bl.a. gæld, når man kigger på posten gæld, som her er på 5,5 mio., så kan det ikke passe,
hvad revisoren siger, der er jo masser af gæld. Ja, det er der, men den væsentligste post på gælden
er byggestøttefonden. Så den rentebærende gæld er langt mindre end det tal, man lige kigger på.
Der er ikke særlig meget rentebærende gæld.
Vi har en forening, der laver et positivt resultat, det er der nogle årsager til. Nogle ting, der ikke
rigtigt har kunne blive gennemført. Der er en solid egenkapital, og der er ikke noget i økonomien,
man skal blive nervøs over mht. udviklingen. Derudover er der jo bag ved regnskabet en hel del
noter. Om lidt vil generalsekretæren dykke lidt længere ned i mere detaljerede
regnskabsoplysninger på side 43 og frem, som også indeholder budgettet 2021 og 2022. I kan godt
være trygge ved, at det er et retvisende regnskab.
JAC beder om at gå til side 8. Det, der er vigtigt ved alle de tal, er at få dem forbundet med vores
arbejde og virke. Ledelsesberetningen læner sig op ad vores såkaldte resultataftale, og det er så
stort set den samme opdeling. Det vigtigste udgangspunkt for vores økonomi er omsætning af
SSF´s vision og mission, hhv. SSF´s formål, og den er nævnt ved den første bullet, ”foreningens
formål er at udbrede og pleje det danske sprog, værne om og fremme dansk og nordisk kultur og
drive folkeligt dansk virke i Sydslesvig - herunder at udføre socialt og humanitært arbejde, at øge
forståelsen for det danske mindretal (interessevaretagelse), den sydslesvigske hjemstavn og dens
særpræg og styrke sammenholdet blandt medlemmerne.”
Så har vi den overordnede målsætning, ”at sikre det danske mindretals eksistensvilkår og fremme
danskheden i Sydslesvig, bundet ind i et aktivt og konstruktivt samarbejde med aktører og partnere
såvel inden for som uden for det dansk-tyske grænseland.”
Overskuddet eller det mindre forbrug skyldes Corona-tider, hvor der var en del arrangementer, der
enten måtte aflyses eller skubbes, og der har vi været så heldige, at det ikke var forbundet med
ekstra økonomiske omkostninger. I flere tilfælde nåede vi at aflyse, i mange tilfælde fik vi en aftale
med udbyderen om at skubbe vores aktiviteter. SSF har haft tab i forbindelse med Skipperhuset,
hvor mange lejrskoler meldte afbud, og selvfølgelig ved Danevirke Museum, hvor der var et
reduceret besøgstal og flere Corona- omkostninger.
Hovedaktiviteterne i SSF kan man dele op i kulturpleje og -formidling, humanitært og socialt arbejde,
og som tredje punkt varetagelse af interesser i mindretalsspørgsmål.
Den såkaldte målopfyldelsesrapport er hæftet ved ledelsesberetningen. Den vil JAC ikke gennemgå
i detaljer.
Vi springer frem til de regnskabstal, som vi også kender fra tidligere, som går lidt mere detaljeret ind
på de enkelte områder og de enkelte poster.
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Inden da skal I kigge på side 39, hvor vi har oversigt over ejendommene, side 39 er SSF´s
ejendomme, og der er billedet, som det plejer at være. Vi har færre indtægter, flere udgifter, og der
lander vi så på et sluttal 463.593 i indtægter mens udgifterne er på 804.619, men det er ikke
exceptionelt, det er som det plejer at være, vi har ikke som sådan en overskudsøkonomi i forhold til
vores ejendomme.
Kigger vi på side 40, ejendomme administreret af SSF, og der er billedet nogenlunde det samme,
der har vi indtægter på 70.674 og udgifter på 315.486, dvs. et underskud på 244.811.
Så kommer vi til de ejendomme som økonomisk hænger bedre sammen, det er vores
pensionistboliger, på side 41.
På side 43, I, kontorhold: Vi budgetterede med 226.000 € og regnskabstallet viser 215.500, så der
er et mindre forbrug. Hvis I kigger på budget 2022, kan I se, at vi springer fra et budget sidste år på
226.000 til et budgettal 2023 på 230.000. Det er bl.a. et udslag af øget omkostninger for revision.
Side 44, II, sekretariaterne og de Friiske: På udgiftslinjen havde vi et budget på 126.000, vi lander
på 108.851. III, lønninger i SSF: Budgettal på 2.429.500 og vi lander på 2.416.235. 2023 øger vi
vores lønbudget til 2.733.000, det skyldes bl.a. vi får flere udgifter i forbindelse med Danevirke
Museum, og det er jo noget, der bliver dækket af en øget bevilling såvel fra Danmark som fra
Slesvig-Holsten.
Side 45 har vi pressetjenesten, der er ikke så meget at sige, det er nogenlunde i balance, så det
kan ikke være bedre.
Side 46, V, generalsekretariatet: Budget 2021 på 124.400 og regnskabstallet er 74.234, og det er
også udtryk for et mindre forbrug. Vi har så samme budget i 2023. I kan se fx årsmøderne havde vi
sat til 88.000 og lander på 52.000, så der er også mindre forbrug der.
VII projektmidler, det er de projektmidler vi har modtaget fra Slesvig-Holsten til anlægsforbedringer,
som portene ved Flensborghus og finansiering af bogen Et Mindretals Ansigter.
Side 47, humanitært arbejde, igen det samme billede, langtfra den omsætning, der var planlagt i
forhold til budgettallet.
Side 48, det er de midler, som SSF på vegne af Kiel kanaliserer til de tilsluttede foreninger.
Side 49, midler der bliver kanaliseret til andre hovedforeninger til kulturelt arbejde.
Side 50, der kan I se, at vi havde nogle forhåbninger om at indkassere kontingent svarende til
263.333, vi lander på 244.969, så vi har 18.000 ude at svømme. Vi rykker, men det er en vanskelig
sag.
Så har vi diverse indtægter, gaver. Der havde vi en forventning om 30.000 i gaver, der lander vi på
9000. Statens tilskud er stabilt. Fra Danmark modtager SSF 3.525.400 €. Det er fremskrevet i 2022
med 1 pct.
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R2190, tilskud fra Slesvig- Holsten. I kan huske, at vi for nogle år siden glædeligt kunne meddele, at
vi havde indgået en resultataftale med Slesvig-Holsten. Fra sidste år optog SSF 521.000, og det er
også det beløb, der vil blive udbetalt i 2022 og 2023.
R2195, SH til Danevirke Museum. 30.000 til medfinansiering af lederstillingen. 2023 stiger beløbet
markant, og det er selvfølgelig pga. øget tilskud til driften af det nye museum.
Side 52, XII, ejendomme administreret af SSF: Budgettallet er på 66.000 og vi lander på 140.000.
Det er udtryk for et merforbrug, fordi der er behov for reparationer og vedligeholdelse, og det kan
tydeligt ses, når I kigger på R2274, der hedder reparationer og vedligeholdelse.
SSF´s ejendomme: Budgettal på 355.000, regnskabstal på 260.000, og vi har indtægter på 94.958,
bl.a. udlejning af Slesvighus til Landestheater. Både i 22 og i 23 sætter vi budgettallet lidt op, fordi vi
har en forventning om, at der fortsat er en del vedligeholdelse, der skal gennemføres.
Pensionistboligerne, XV med 74.000 som budgettal og vi lander på 25.000, alt i alt er der tale om et
merforbrug på 48.000. Det hænger bl.a. sammen med reparation og vedligeholdelse.
Side 54, teaterarbejde: Corona-påvirkede tal som nævnt indledningsvis.
Side 55, XVII: Skipperhuset, som omtalt, også ramt af Corona, budgettal for indtægter på 31.000 og
vi lander på et regnskabstal på 35.000. Og hvis vi ser på indtægter opererede vi med 35.000 og når
kun 11.000. Men allerede nu ser det ud til at bookingen er meget positiv.
Side 56, XIX, Danevirke Museum: Budgettal på 39.820, vi lander på et regnskabstal på 81.991 og
det er som sagt Corona, forskellige hjælpemidler, som der var krav om, indretning af besøgsgange,
øget rengøring og færre indtægter, så det er noget man godt har kunne mærke på museet.
Side 58, så nærmer vi os slutningen, der har vi så vores kulturaktiviteter i distrikterne, dvs.
kulturudvalget, også præget af et mindre forbrug. Fra 22 til 23 reduceres budgettallet fra 156.000 til
154.000. De 2000 €, dem lægger vi ind i øgede indtægter, så det kommer reelt ikke til at betyde
noget.
Dirigenten takker for en grundig redegørelse af regnskabet og spørger, om nogen har spørgsmål
eller kommentarer.
Formanden informerer, at hun har fået besked fra Uwe Prühs, at med hensyn til regnskab vil han
gerne stemme med ja, og det gælder også for budgettet, for vi kan være glade for, at det ser ud til at
være afsat samme beløb som i 21, så han vil gerne stemme for det.
JAC tilføjer, at regnskabs- og revisionsudvalget har formuleret en beretning på side 7, det er vigtigt
for alle at vide, da det er SSF´s revisionsudvalg.
Michael Krause mener, at der er ikke så meget at tilføje, de kigger på tallene med Søren og JensSøren, og der er enighed med den officielle revisor. I deres overbevisning er det som det skal være.
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Dirigenten takker igen for et godt stykke arbejde fra alle sammen, også fra bogholderen, det er et
kæmpe arbejde hvert år.
Dirigenten beder om godkendelse af stemmeberettigede. Regnskabet godkendes, med en
afholdelse.
8. Nyt fra SSF´s udvalg
Årsmødeudvalget:
Tim Frogier: Jeg vil gerne starte med at gøre opmærksom på, at årsmøderne finder sted 10.-12. juni,
jeg håber at se mange af jer og få en lille snak til det ene eller andet arrangement. Jeg har to punkter,
som jeg gerne vil nævne, under nyt: Det første er nogle tal, salgstal for årsmøde-t-shirts og krus.
Tallene har ikke været på niveauet som før, de har været meget lavere. Det er sådan set ikke 100%
vores arbejde i udvalget, vil jeg sige. Vi synes, at vi skulle bede om noget feedback, hvis der var
nogen, der havde en anelse om, hvorfor tallene var på den måde, som de nu var. I er meget
velkommen til at kontakte os, så udvalget kan sortere det og finde på nogle løsninger, om det nu er
er kommunikation i forhold til merchandise eller hvad det nu er, så kontakt os gerne eller kommenter
herinde. Næste punkt er noget vi kalder ung-debat i Tydal, det er noget som skal finde sted den 11.6.
i Tydal i sammenhæng med Gården-festivalen. Gården er noget som SdU, sammen med SSW,
aktivitetshuset og rigtig mange andre aktører står for, og ved siden af de her mange koncerter, som
skal spilles, og de mange aktiviteter som aktivitetshuset står for, skal der i dette år også afholdes en
ung-debat, og det skal foregå i en form for paneldebat, hvor unge på scenen diskuterer vores motto,
Sydslesvig-mit valg, og vi vil gerne nå frem til, at de beskæftiger sig med temaer omkring sprog, kultur
og identitet. Selve debatten skal foregå lige før koncerterne starter, koncerterne starter mellem kl.15
og 15.30, så vi vil gerne invitere til ung-debat, som sikkert vil tage en time. Målet med en ung-debat
er jo, at unge kommer sammen for at drøfte ting på en paneldebat, som vi jo også er vant til at holde
rundt omkring i landet. Vi vil gerne have, at de unge tager ansvar for den her form for debat de
kommende år. Vi håber at en ung-debat kan blive til en fast ting af årsmøder- arrangementerne.
Forresten den 25.5. udkommer der en meget særlig Kontakt årsmøde-udgave i FLA. Jeg ønsker, at I
alle tager fat i den og får den delt med folk, der ikke læser Kontakt. Mange tak!
Dirigenten spørger, om nogen kan svare på spørgsmålet omkring merchandise, det er der ikke.
Formanden spørger, om der ikke allerede er en dato til evalueringsmødet.
JAC mener, det bliver den 29.6.
Kulturudvalget:
Knud Ramm-Mikkelsen: Til sidste møde fortalte jeg ganske kort om det indkøb, vi i udvalget havde
foretaget sammen med de 2 andre vigtige udvalg, Årsmødeudvalget og Teater- og koncertudvalget:
En mobil scenevogn.
Vi vil meget gerne have lov til at præsentere den i levende live. Både til et Hovedstyrelsesmøde,
men også ved en Tour de Sydslesvig, hvor vi forskellige steder kommer kørende med vognen – slår
den op, og afholder en koncert eller lignende. Tiltaget er i støbeskeen – jeg glæder mig til at fortælle
mere på et kommende møde.
Men indtil da må I nøjes med et par fotos af vognen:
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Ca. sådan ser den ud når den kommer kørende. Jeg går ud fra, at de 2 støtteben bagerst er slået op
når den kører?

Og når den er slået op, ser den sådan ud. Meget fristende.
Og oplysninger om størrelse m.m. har vi også.
Størrelse: ca. 4 x 6 m.
Scenehøjde: ca. 1 m.
Opsætningstid: 40 minutter
Nedtagningstid: 30 min.
Pris i alt: ca. 55.000€
På grund af sygdom m.m. har vi desværre ikke fundet frem til pris på udlejning – men den bliver
naturligvis meget rimelig. Og det rent praktiske i forbindelse med lånet, skal vi også lige have på
plads. Jeg glæder mig meget til at få den i funktion. Og der kan I jo meget gerne være behjælpelige
med at få liv på scenen. Jeg har, sammen med formanden for Teater- og Koncertudvalget, været til
møde med FU – Vi diskuterede forskelligt. Bl.a. at det stadig ser ud til, at det er svært at lokke folk til
vore folkelige og kulturelle arrangementer. Og måske er der i nogle distrikter problemer med at finde
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gejsten igen efter de mange måneders nedlukninger og utallige aflysninger og udskydelser. Hvis I
tror, at vi i udvalget på nogen måde kan være en hjælp eller inspiration, gør vi det naturligvis meget
gerne. Og har I forslag til, hvad udvalget skal gøre for at kunne hjælpe og inspirere Jer, hører vi
også meget gerne derom. Og så vil jeg gentage mig selv fra sidst: Vi håber på mange forespørgsler
og ansøgninger fra distrikter og amter. Tak for ordet.
Teater- og koncertudvalget:
Formanden læser en mail fra Uwe Prühs, der ikke kan være til stede:
I korthed kan han nævne: - at sæsonen afsluttes med forestillingen i aften. Tilskuerne kommer så
småt tilbage, så vi er fortrøstningsfuld ift. kommende sæson. I pressen har man kunne læse om de
arrangementer der har været afholdt. Vi kan kun være glade for den dækning vi får.
Sæsonprogrammet for 2022/23 (det nuværende udvalgs første program) udkommer i slutningen af
maj-måned. Det udkommer i den vante form og layout og indeholder igen samme antal meget
spændende og forskellige forestillinger og koncerter. I sæsonprogrammet har vi medtaget et lille
postkort med et par for udvalget meget relevante spørgsmål, som vi håber at få feedback på.
Fremsendelsen af postkortet er gratis og der trækkes lod om to billetter til en forestilling. Den 30.
april deltog jeg som den eneste i DT’s (Danmarks teaterforening) generalforsamling. Jeg blev
foreslået som suppleant og tog imod valget. Det er indtil videre en passiv post idet DT ikke har
tradition for at invitere suppleanter til bestyrelsesmøder. Men lad os se hvad det kan blive til. Næste
år er der igen valg til bestyrelsen. Arbejdet i udvalget er godt og konstruktivt - mere herom næste
gang vi ses. Nina, Tine, Lisbet og jeg selv har deltaget i Børneteaterfestivalen i april i Esbjerg.
Programmet for børneteaterforestillingerne er efterfølgende blevet planlagt og aftalt og for et par
dage siden sendt til udvalgsmedlemmerne.
9. Humanitært udvalg, ny formand.
Formanden henvender sig til Leif Volck Madsen:
Oktober 2006 blev du, kære Leif valgt som formand for det humanitære udvalg og har siddet der lige
siden, indtil oktober 2021, hvor du valgte at gå fra og din efterfølger sidder ved siden af dig, det er
Birgit Messerschmidt, hvor der nu er lagt op til 15 år, så nu ved du det allerede, men jeg vil benytte
mig af lejligheden til, vi har kendt hinanden i rigtig, rigtig mange år og sige tak personligt og på
SSF´s vegne for dit fremragende arbejde du har gjort i alle de år, utrættelig og altid vigtig for vores
formålsparagraf, fordi den humanitære del er en vigtig, vigtig del af vores arbejde og vi har vidst, at
den har været i rigtig gode hænder. Vi har fået nogle dejlige beretninger og vi ved, at vores ældre og
alle dem der har haft lyst til det, fået nogle dejlige oplevelser de sidste mange år, hvor du har været
formand, og jeg kan fortælle jer, at Leif forbliver som medlem af udvalget, så derfor er du stadig en
del af det og vil derfor være med i maskinrummet fortsat, det er vi rigtigt glade for og du skal have
en lille gave, vi har nemlig et billede af Leif Dahl og den er her, og du må gerne komme mig i møde,
tusind, tusind tak! Og velkommen til Birgit.
Leif Volck Madsen siger, at det ikke har været med god vilje jeg går, men hele sidste år blev jeg
smidt til køjs og lå på hospitalet i otte måneder, og det var ikke spor morsomt. Da så Birgit ville
overtage det, tænkte jeg at tiden var inde, at jeg trak mig tilbage og som sagt, jeg er jo heller ikke
mere blandt de yngste, men jeg har været glad for at arbejde her i SSF, og jeg er glad for at Birgit
tager over, så tak skal I have og tak for gaven.
Formanden overrækker et billede, Rendbjerg-motiv, malet af Leif Dahl.
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10. Direktør Hanne Sundin, Grænseforeningen, præsenterer sig.
Tak, fordi jeg måtte komme. Jeg har mødt mange af jer allerede, nogen af jer har jeg mødt mange
gange, det gælder nok mest Jens, og det er jo enormt berigende, når man er ny at få lov til at blive
holdt lidt i hånden af nogle af de gamle og blive indført i, hvad er det, der sker her.
Grænseforeningen kender I jo ganske udmærket på alle mulige leder og kanter, så jeg har ikke lavet
en præsentation af Grænseforeningen, det tror jeg ikke er det, der er efterspurgt. Men det, som jeg
lige vil sige i dag, nu hvor jeg har fået lov til at stå her, er, at Grænseforeningen er jo på mange
måder i et vadested. Den seneste strategi, der var frem mod 2020, var lagt op til en fejring af
genforeningen og det, der skulle være i det. Den er så ligesom blevet forlænget i to år pga. Corona.
Alle aktiviteter trak ud, og det gjorde strategien jo så også. Og i mellemtiden er der så kommet en ny
formand og en ny direktør. Så vi står sådan et sted, hvor vi har overtaget noget, der er sådan lidt…,
det næste skal jo ikke være 200-års fejringen, men hvad skal der ske nu. Og det, der ligesom, synes
jeg, også spiller ind i det her, er, at vi er også i et vadested i verden, det er sådan lidt store ord her
torsdag aften, men der sker rigtigt meget derude for en forening, der beskæftiger sig med mindretal
og grænser. Det betyder også, når man nu står og skal lave en ny strategi, så er der rigtig mange,
der har rigtig mange ønsker til os, der er mange, der kunne tænke sig, vi gik mere ind i
grænselandet som sådan, vidende om Tyskland, nabolandet, hvad er det egentlig for en nabo,
Danmark har, hvorfor er det, danskere skal involvere sig i det? Der er også mange, der gerne vil
bruge denne mulighed for at sige, hvad er det vi kan lære af grænselandet, både af
mindretalspolitikken, men også i det hele at være i en grænseregion, hvordan kan man udbrede det
i Europa? Vi skal nok ikke bremse krigen i Ukraine, det er nok ikke lige det, der er mit take, mit
mandat, og jeg kan heller ikke, men kan vi være noget for de mindretal, der er andre steder. Det er
bare nogle af de små ønsker. Vi skal stadigvæk fortælle om historien, vi skal stadigvæk rigtig mange
ting. Men når det så er sagt, så er det jo også sådan, at vi er også en driftsorganisation. Vi har en
aftale med Sydslesvigudvalget om at de finansierer en meget stor del af det vi laver, og så laver vi
aktiviteter for det danske mindretal. Og det skal vi sådan set blive ved med. Vi udgiver Grænsen, vi
sender Sydslesvigere på efterskole, vi arbejder sammen med skoleforeningen om udveksling af
elever, vi arbejder med elevambassadører, der taler om, hvordan det er at være en del af det
danske mindretal og rigtig mange andre ting. Og alt det om arbejde omkring danskhed og det at
være det danske mindretal, det er stadig en kerneopgave for foreningen. Til trods for alle de store
snakke, og dem skal vi vitterlig have, så er der jo hele kernen i, hvem Grænseforeningen er, den
holder vi fast på. Og det er også derfor, at det, der står nedenunder Grænseforeningen, ”for en åben
danskhed”, det er meget passende, og det er meget passende stadigvæk. Formanden talte på
sendemandsmødet om det at have nationalfølelse som en god ting, man kan godt elske sit land og
sit sprog og sin kultur og være den man er, være stolt af at være dansk uden at være nationalist. Og
den skelnen er måske endnu mere relevant, og måske har vi alle sammen, både i
Grænseforeningen, men også andre, en rolle at spille i at være stolte i at være danske, men med
udgangspunkt i en åben danskhed, der er åben overfor andre. Grænsen hegner ind hvem vi er, men
grænsen er et udgangspunkt for at række ud til andre. Det er i hvert fald under de store ord vi
arbejder med strategi den kommende tid. Og så er en væsentlig del af det med strategi at man
kigger på sig selv som forening. Vi er en aldrende forening, og vi skal nok finde ud af, hvordan skal
vi fremadrettet være grænseforening, hvad gør man, vi har 50 lokale foreninger rundt omkring i
Danmark, hvad skal de lave, hvad skal landssekretariatet lave, hvad skal ligesom hele
sammenhængen være, hvordan får man medlemmer, det er også en væsentlig udfordring, og den
står vi ikke alene med. I Danmark i hvert fald gælder det sådan helt generelt, at foreningslivet taber
medlemmer, det gælder også de politiske partier og andre steder. Man tjekker ind i noget og året
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efter tjekker man muligvis ind i noget andet. Så hvordan er man medlemsforening i 2025 og 2030,
det er noget, vi kommer til at arbejde rigtigt meget med. Men en del af alt det her med strategi og
hvad vi skal være, det handler også ikke om store spørgsmål men om personlige spørgsmål, en ting
er strategi, noget andet er stil. Og man kan godt arbejde for det samme og gøre det på en anden
måde, og jeg er mig og jeg er ikke Knud-Erik, og derfor vil I nok opleve både mig og den nuværende
formand have en anden rollefordeling, men I vil også opleve mig være på en anden måde. Jeg kan
gå ind i diskussioner og drøftelser og samarbejder på en anden måde, og det er der ikke noget
forkert i, han er ikke forkert eller jeg er forkert, men det handler om stil. Stil og strategi, er noget af
det, vi skifter - ikke det hele, men vi skifter noget. Det sidste jeg vil sige, er bare, at nu har jeg
allerede nævnt det, jeg allerede har fået etableret et rigtigt godt forhold og samarbejde med Jens, og
det glæder jeg mig rigtig meget over, fordi SSF har en kæmpe betydning for mindretallet her syd for
grænsen men jo også for vores evne til at nå mindretallet, så jeg er meget begejstret for, at vi kan
gøre de her ting sammen. Og jeg er glad for, at I alle sammen kom på sendemandsmødet, og jeg er
glad for, at vi skal til Folketinget sammen i november, og vi også ses på folkemødet lige om lidt,
inden årsmøderne, hvor jeg også har hørt, jeg er blevet inviteret, så det glæder jeg mig til. Jeg
glæder mig til samarbejdet og så finder vi ud af det hen ad vejen.
Dirigenten takker for ordene og ser frem til samarbejdet og vejen, der gås sammen.
11. Eventuelt
André Lambertsen, der som regel er suppleant, men nu stedfortrædende delegerede, ønsker at få
informationsmateriale omkring hovedstyrelsesmødet, da han ikke havde modtaget noget.
Formanden mener, at den, han er suppleant for, har ansvar for at sørge for, at han får tilsendt relevant
materiale omkring mødet. Ellers kan han kontakte amtskonsulenten eller generalsekretariatet for at få
materiale. Men som udgangspunkt får suppleanter ikke tilsendt indkaldelse/materiale. Han er
velkommen til møder.
Nadine Baumann-Petersen forklarer, at suppleanter ikke får tilsendt referater og derfor ikke kan
godkende dem, hvis de skal være stedfortræder.
Formanden tager det med op til overvejelse, om vi skal sende det ud til alle suppleanter også.
Anne Mette Jensen håndhæver det sådan, at hvis hun ikke kan, så giver hun Dorthe/amtskonsulent
besked og så informerer hun suppleanten og hun sender også papirerne til suppleanten. Hvis man er
suppleant og vil vide noget mere, så kan man jo selv tage kontakt til dem, man er suppleant for og
spørge, eller spørge amtskonsulenten. Hvis man ved, man skal af sted, så kan man jo selv tage
kontakt, og spørge, der står på invitationen sådan og sådan, hvorfor gør det det.
Formanden mener, at der også er rigtig tit suppleanter, der deltager ved de almindelige åbne møder
for netop selv at holde sig ajour omkring de her ting og også deltager i diskussionerne, det kan man
bare gøre. Protokollen ligger faktisk også på hjemmesiden.
Karsten Weber mener ikke, det er så svært at sende en mail ud til suppleanterne. Han mener, alle
suppleanter har afleveret deres mailadresse, det er nok bare at tilføje dem i kartoteket og sende dem
med ud. De har også haft det tidligere med en suppleant som også altid klagede over, at han ikke var
informeret godt nok, og det har vi også sagt nogle gange, så han tror, det ville være dejligt, hvis alle
suppleanter får de referater per mail.
Dirigenten takker for input og tager det med videre. Mødet lukkes.
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Gæster forlader lokalet.
JAC/nkn 9. juni 2022
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