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Dagsorden:
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2.
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5.
6.
7.
8.

Spørgetid for medlemmer af foreningen, jf. vedtægternes § 12, stk. 8.
Mødet åbnes – beslutningsdygtighed § 4 stk. 4.
Valg af dirigent.
Godkendelse af protokollen fra den 18. januar 2022.
Fastlæggelse af den endelige dagsorden.
Formandens beretning.
Nyt fra SSF's udvalg.
Valg af to repræsentanter til Samrådet. Formanden er selvskreven. FU indstiller 1.
næstformand Kirsten Vognsen Weiss som kandidat til den anden repræsentant.
9. Eventuelt.
10. Lukket møde.
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Formanden byder velkommen.

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 18 og dermed er
hovedstyrelsen beslutningsdygtig.

3. Valg af dirigent
Formanden meddeler, at forretningsudvalget peger på Steen Schrøder som dirigent. Ingen
indvendinger.
Dirigenten beder alle om at sige deres navn inden man siger noget af hensyn til den nye chefsekretær
Nina Koldby Nauer, der skal skrive protokollen.
Dirigenten præsenterer dagsordenen.

4. Godkendelse af protokol fra den 18. januar 2022
Dirigenten spørger, om der er bemærkninger til protokollen.
Dirigenten konstaterer, at hovedstyrelsen godkender protokollen fra den 18. januar.

5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden
Dirigenten spørger, om der er bemærkninger til dagsordenen. Det er ikke tilfældet.

6. Formandens beretning
Kære alle
Tak for sidst – det er jo ikke længe siden, de fleste af os mødtes til vores årlige hovedstyrelsesseminar.
Men mere derom senere. Dejligt at se jer alle her på Husumhus.
Vi har været igennem 2 mærkelige år, hvor formandsberetninger gang på gang har været præget af
ét emne: Corona. Jeg ved godt, at vi sammenlignet med mange andre er kommet godt igennem
pandemien, der selvfølgelig ikke er helt forbi endnu. Men det lysner, og det ser nu ud til, at vi så småt
kan komme i gang igen. Vi glæder os alle til lidt mere fællesskab, hvor vi kan mødes, tale, hygge og
synge sammen. De seneste to år har været præget af usikkerhed, sygdom, savn og nedlukning. Vi
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har tit måtte tale om aflysninger, alternative løsninger, restriktioner og et slumrende foreningsliv. Men
vi har aldrig opgivet håbet.
Og nogle gange virker vores Corona-udfordringer ikke helt så vigtige mere – det gælder i hvert fald,
når man ser det i lyset af de seneste begivenheder og den aktuelle situation i Ukraine.
Det kan godt være, at det ingen betydning har, at vi fra SSF tilkendegiver vores mening i avisen, men
når en magthaver som Putin misbruger mindretalspolitik til et overgreb på en suveræn stat, så skal vi
da helt afgjort komme med et klart, tydeligt og umisforståeligt udsagn. Det har intet med selvprofilering
at gøre. Tværtimod kan man sætte spørgsmålstegn ved det mindretalspolitiske ståsted, når nogen
ikke kommer med klare udmeldinger i den nuværende situation.
Det siger jeg særligt med henblik på vores situation i grænselandet. Vi har det godt her – vi lever
fredeligt side om side med flertalsbefolkningen, vi er integrerede, accepteret og anses tilmed for at
være en vigtig del af delstatens mangfoldighed. Faktisk på en måde, så flertalsbefolkningen opfordrer
os til at fastholde vores danske identitet.
Sådan har det ikke altid været. Samlivet mellem mindretal og flertal er fredeligt i dag, men det har
også her været præget af krig, ødelæggelse og spørgsmålet om, hvor man hører til. Man kan kun
ønske sig – og forsøge at bidrage til – at andre mindretal har eller får lige så gode forhold, som vi har.
Men når det er sagt, så skal der her med lige så tydelige ord siges, at det, der sker i Ukraine, på ingen
måde, har noget med mindretalspolitik at gøre. Her misbruges mindretal til at føre en dræbende
angrebskrig. Det skal vi tage afstand fra.
Samtidig vil vi hjælpe. Blandt andet har mindretalsrådet på vegne af alle 4 autoktone mindretal i
Tyskland taget kraftig afstand fra krigen. Her deles vores holdning, at mindretalspolitik ikke er
angrebspolitik og aldrig kan begrunde et angreb, som vi er vidne til lige nu.
FUEN har ligeledes startet en humanitær støttekampagne for ”Mindretal i Ukraine”, hvor de appellerer
til alle FUENs medlemsorganisationer om solidaritet og deltagelse. Hjemmesiden for
støttekampagnen er https://www.fuen.org/dk/helpukraine/
Vi har også tilbudt konkret hjælp ved at stille vores forsamlingshuse, Skipperhuset og andre bygninger
til rådighed overfor kommunerne. Vi har ikke ønsket nogen enegang fra mindretallets side i denne
situation men kobler os på de eksisterende kommunale initiativer som en naturlig del af befolkningen
i landsdelen.
Vi anbefaler det enkelte medlem, der gerne vil donere eller på anden vis være aktiv i denne krise, at
gøre dette via FUENs indsamling eller via de kendte offentlige kanaler og ikke lave parallelle tiltag og
initiativer. Det gavner ikke i denne tid.
Det handler om, at hjælpen gavner flest muligt og fordeles på en god måde. Vi ved ikke, hvor lang tid
det her kommer til at vare, og hvordan det kommer til at udvikle sig. Vi håber det bedste, men vi må
nok indstille os på, at Putins krig mod Ukraine kommer til at påvirke os et stykke tid endnu. Og skulle
der blive brug for, at vore bestyrelser tilbyder et måltid mad i et af vores forsamlingshuse, så er det
det, vi gør.
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Men lad os håbe, at denne forfærdelige situation og krigen med al dens ødelæggelse snart slutter.
Vores tanker går til de ramte familier og til alle de menensker, der lider nød i disse tider.
Den 6. februar plejer vi at gennemføre Oversømarchen. Grundet pandemien måtte den endnu engang
aflyses som stort arrangement. Men SSF, repræsenteret ved generalsekretæren og undertegnede,
mødtes med Stammkomitee von 1864 for at mindes de faldne ved Sankelmark og lægge kranse ned
ved de respektive mindesmærker.
Den 14. marts lykkedes det så endelig efter to år og på trods af stigende Coronatal og enkelte Coronabetingede afbud at gennemføre det planlagte afstemningsmøde i samarbejde med Historisk Samfund
og Borgerforeningen. Over 80 deltagere var mødt op til foredrag ved fhv. generalkonsul og historiker
Henrik Becker-Christensen og flot underholdning ved duoen Boock & Lange. En vigtig erindringsaften
med viden om og indsigt i forudsætningerne for mindretallet. Et sønderjysk kaffebord gjorde ligeledes
sit til, at aftenen blev en succes.
Samme dag blev mindretalsrådets vandreudstilling ”Was heißt hier Minderheiten?” åbnet i
Forbundsdagen. Dette skete Corona-betinget uden offentlig deltagelse, men der blev optaget taler
ved blandt andre viceforbundsdagspræsident Katrin Göring Eckardt, Dr. Saskia Luther for de
plattysktalende og undertegnede som formand for mindretalsrådet, og der blev vist gennem
udstillingen. Dette blev optaget og sammensat til en åbningsvideo, der den 16. marts blev lagt ud på
Forbundsdagens hjemmeside, og den kan bl.a. også findes på SSFs FB-side. Samtidig kan talerne
ses i deres fulde længde. Udstillingen vises frem til den 8. april og skal så efterfølgende vises i
forskellige delstater, også her i Sydslesvig og har til formål at informere flertalsbefolkningen om de 4
autoktone mindretal og den plattysktalende befolkningsgruppe i Tyskland. Men den må selvfølgelig
også godt besøges af medlemmer af mindretallene.
Mindretals-Kompetence-Netværk holdt generalforsamling den 15. marts, hvor bestyrelsen blev
genvalgt. Netværket er enig om, at nu hvor Corona-situationen forhåbentlig snart letter, skal der gøres
en særlig indsats for at fremme en fredelig mindretalspolitik i relation til mindretalskriser i Central- og
Mellemeuropa gennem invitation til vores grænseland. Det ser vi frem til.
I de seneste uger har der været distriktsgeneralforsamlinger rundt om i landet, hvor
forretningsudvalgsmedlemmerne så vidt muligt har deltaget. Vi anser det for vigtigt at holde kontakten
til basisarbejdet og vide, hvad der rører sig. Vi ønsker at være synlige i vores arbejde, og så er det
også dejligt at kunne mødes igen og mærke fællesskabet.
Stemningen har generelt været god, positiv og fremadrettet. Bestyrelserne er blevet valgt eller
genvalgt og herfra skal der lyde et stort tillykke til jer alle.
Det virker til, at alle er klar til at gå i gang igen for at genoplive vores mindretalsliv. Der er mange gode
tiltag i støbeskeen ude i distrikterne, det er skønt. Løveløbet den 1. maj, Årsmøderne og Skt. Hansfester, gode koncerter og udflugter til Danmark for bare at nævne nogle gode højdepunkter i de næste
måneder.
Kasserne er fyldte pga. manglende mulighed for at bruge penge i de sidste år, så vores opfordring og
anbefaling er: brug pengene på medlemmerne – kom med gode tilbud. Måske endda uden at det
koster entré. Afgørende er at få gang i fællesskabet igen.
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Den 18. marts havde vi inviteret til vores årlige hovedstyrelsesseminar. I år havde vi valgt at byde på
debat, mad og underholdning på St. Knudsborg. I to debatrunder – med et musikalsk indslag ved
Keike og Nils i pausen – handlede det om strukturdebatten og muligheder for samarbejdsformer.
Fordelen ved et sådant seminar er, at der kan tales frit og udenfor referat. Jeg vil derfor ikke komme
nærmere ind på indholdet her men vil godt tillade mig at sige, at der blev debatteret ivrigt med til dels
klare holdninger. Vi synes, at det var en god og interessant aften, men tager gerne imod både ris og
ros.
I Samrådet blev der ligeledes holdt et lukket arbejdsmøde. Det skete den 18.2., hvor vi drøftede
strukturdebatten. Vi er jo i gang med en proces, og vi var meget optaget af den handleplan, som
forvaltningscheferne har udarbejdet. Vi gennemgik også en mulig flyer, som er tænkt som oplæg til
de planlagte regionalmøder. Disse vil nu finde sted den 18., 23. og 30. maj i Husum, Slesvig og
Flensborg.
Flensborg Avis vil lede gennem regionalmøderne, og vi opfordrer jer til at aktivere jeres lokale
medlemmer til at deltage ved disse møder. Formålet er netop at få de menige medlemmers input med
ind i processen. Den kan vi kun få, hvis man også tilkendegiver holdninger og ønsker.
Tilbagemeldingerne fra de regionale møder vil vi lade indgå i en grundlæggende vurdering af, hvor
strukturdebatten står, og hvordan vi eventuelt kommer videre.
Afslutningsvist vil jeg sige tak for godt samarbejde til Kirstin Asmussen, forhenværende formand for
SdU. Hun afløses af Kay von Eitzen. Tillykke med valget i lørdags. Vi ser frem til et godt og endnu
tættere samarbejde fremover til gavn for Sydslesvig og vores fælles fremtid.
Med det in mente vil jeg til sidst opfordre jer alle til at deltage i Løveløbet den 1. maj. Det er jo et fælles
tiltag fra os og SdU, og det ville jo være fedt, hvis det blev en succes. I må gerne reklamere for
arrangementet rundt om i amter, distrikter og vennekredse, så vi bliver rigtigt mange, der bevæger
Sydslesvig i fællesskab. Et godt tegn på, at der stadig er liv i vores mindretal.
Tilbage er der kun at ønske os alle en god forårstid. Nyd solen og varmen, der i takt med at
restriktionerne forsvinder giver ny energi til os alle.
Tak.

Dirigenten spørger, om der er spørgsmål eller kommentarer til formandens beretning.
Anne Mette Jensen kommenterer hovedstyrelsesseminaret. Flotte lokaler, spændende at se og høre
om, hvad det er for et gilde [St. Knudsborg], men beklager, at der ikke var mødt så mange op til
seminaret, for få var til stede. Spørgsmålet er, om det var pga. en fredag aften, kunne alternativet
være en tirsdag/torsdag aften? Før var det en lørdag, hvilket også blev beklaget, er det fordi det er i
forbindelse med en weekend? Hun kunne godt tænke sig at høre noget af dem, der ikke var der.
Formanden oplyser, at det var et Corona-betinget valg at rykke mødet, selvom det oprindeligt var
planlagt en lørdag formiddag. At finde en ny lørdag inden påsken virkede vanskeligt, derfor besluttede
man sig for en fredag aften i disse specielle omgivelser med kultur, der måske kunne tiltrække lidt
flere. Problemet med et aftenmøde efter en lang dag, er at mange er trætte og udkørte, derfor var

5/8

tanken oprindeligt at lave det om lørdagen, hvor alle måske var lidt mere friske. Formanden mener,
der var Corona-betingede afbud, men vil også gerne høre mere, hvorfor ikke flere var mødt op. Det
er vigtigt at bakke op.
Niels-Jørgen Hansen påpeger, at man skulle kigge i SSF`s egen arrangementskalender, hvor der fx
var Jazz samme aften, måske man skulle have taget en anden fredag.
Formanden er enig, tages på ”vores Kappe”.
Dirigenten konkluderer bemærkninger til hovedstyrelsesseminaret, men der var mange andre punkter
i talen.
Viggo Jacobsen spørger ind til flyeren, som forretningsførerne havde lavet, om det vil sige, der er en
yderligere ud over den flotte, Rasmus har lavet?
Formanden svarer, at handleplanen blev lavet af forretningsførerne sammen med formændene, om
hvordan vi kommer videre, og den handleplan udmundede også bl.a. i denne flyer, Rasmus har lavet.
Jens A. Christiansen siger, at flyeren er udarbejdet på baggrund af den handleplan.
Dirigenten efterspørger flere kommentarer til formandsberetningen.
Daniela Caspersen spørger om Løveløbets tilmelding, hun har prøvet at tilmelde sig, men det er
uoverskueligt, havde siddet sammen med andre fra hovedstyrelsen for at få hjælp, men det varer lang
tid, og virker ikke rigtigt. Hun prøvede for 4-5 uger siden, og har ikke fået en tilbagemelding endnu.
Hun har nu givet hendes tilmelding videre til Peter, for at han kan give det videre. Hun synes, man
hører for lidt fra SdU siden, at de er aktivt involveret, kommer der plakater?
Dirigenten giver sig selv ordet, henviser til SdU´s nye formand, Kay von Eitzen.
Formanden mener ikke, at det skal blandes sammen.
Rasmus Meyer siger, at der har fundet møder sted. Det er konsulenterne, der sidder sammen med
SdU konsulenterne, og det er sådan, at der går plakater ud snart, så de kommer op at hænge i skoler
og børnehaver osv. Og det fordeles nu. Vedr. tilmeldingen arbejder SdU sammen med et firma, der
står for det, det har vi ikke rigtigt indflydelse på. Daniela er velkommen til at skrive til René og Hinnerk
fra SdU, der har styr på det tekniske.
Daniela Caspersen mener, at det er mærkeligt, når man skal bestille t-shirts inden den 11.4. og der
ikke er nogen plakater, og den 11.4. er jo midt i ferietiden.
Rasmus Meyer siger, at plakaterne er på vej.
Formanden mener, at den er i tryk.
Det viser sig, at sekretariatet d.d. havde modtaget de første plakater. Daniela Caspersen fik udleveret
to.
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Dirigenten spørger ind til flere kommentarer vedrørende formandsberetningen. Det er der ikke.

7. Nyt fra SSF´s udvalg
Knud Ramm-Mikkelsen, kulturudvalget
Igen, må vi jo desværre sige, har den sidste periode været præget af Corona og aflysninger.
Både arrangementer, men nu også i udvalget, som har måttet skubbe flere møder, fordi vi hver især
har været smittet.
Nu er der endelig bestemt et møde, som jeg regner med, bliver afholdt, i næste uge. Kun et enkelt
medlem har meldt afbud – fordi vedkommende er på rejse i New Orleans. Jeg har foreslået, at vi
kommer over til ham, og holder møde der – men blev dog nedstemt.
Grundet de mange aflysninger i 2021, havde vi i udvalget et større overskud, som efter meget moden
overvejelse, er blevet brugt til et nyt og tiltrængt PA-anlæg til Flensborghus samt et køresystem til
traversen – den metalkonstruktion, der holder lamperne til scenen.
Derudover har det været et meget stort ønske fra os og vore kolleger i de 2 andre udvalg, at købe en
scenevogn, der kan bruges til udendørskoncerter og andre arrangementer, hvor man hurtigt kan stille
en scene op.
Pengene var der, men der var nogle spørgsmål vedr. afskrivning. Ved stor velvilje fra FU’s side, fandt
vi frem til en fin løsning, således, at vognen er bestilt, og ventes klar fra april måned. Lige nu er vi i
gang med at overveje, betingelser og økonomi ved udlån af vognen. Men vi glæder os til, at den
kommer i brug.
Som bekendt blev en del arrangementer aflyst i både december og januar – men i februar er vi
langsom kommet i gang – igen!
Og vi kan stadig mærke, at der på den ene side er en stor lyst til at komme ud – og på den anden side
har vi ikke et billetsalg så stort som tidligere.
Vi håber, at vi ved et langt sejt træk kommer tilbage til tidligere tiders fine tilhørertal.
Der har været afholdt et par håndfulde fine koncerter – og vi vil i de kommende uger forhåbentlig få
lukket de sidste huller efter udskydelser af koncerter.
Det vil bl.a. medføre, at vi vil afholde en udskudt nytårskoncert d. 14. maj.
Vi håber på mange forespørgsler og ansøgninger fra distrikter og amter.
Det var alt.
Tak for ordet

Dirigenten spørger, om der er yderligere spørgsmål til Knud. Han tilføjer, at man glæder sig til at se
scenevognen i aktion, det bliver spændende. Hvem vil være det næste udvalg?
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Claudia Jans meddeler, at Uwe Prühs og Tim Frogier har meldt afbud, ved spørgsmål kan hun ringe
til Nina Lemcke. Hun tilføjer, at Lars Nielsen og Daniela Caspersen fra årsmødeudvalget er til stede,
som muligvis kan sige noget.
Dirigenten spørger, om de kan bidrage med noget nyt.
Lars Nielsen siger, at årsmødeudvalget er gået i gang med at se på de ansøgninger der er kommet,
også budgetansøgninger fra de forskellige amter rundt omkring til friluftsmødet, samt fordeling af
kunstnere. De er gået i gang med at undersøge, om det er muligt at få noget på benene omkring noget
ungt, et debatmøde. På Tydal kan det ikke være, så de må finde et andet sted. Det er tænkt, at der
skal være et ung-debat-møde, så der også er noget til de lidt yngre, lidt fornyelse.
Dirigenten takker årsmødeudvalget og konstaterer, at teater-og koncertudvalget ikke er til stede ved
mødet, men at der nok heller ikke er så meget nyt.

8. Valg af to repræsentanter til Samrådet. Formanden er selvskreven. FU indstiller 1.
næstformand Kirsten Vognsen Weiss som kandidat til den anden repræsentant.
Dirigenten meddeler, at han har været det hidtil, og ikke ønsker at genopstille.
Formanden fortæller, at der i FU blev talt om, hvem der kunne gå ind i det og havde lyst til at
arbejde med det, og det endte med at 1. næstformand gerne vil gå ind og supplere og være den nye
”wingman” så at sige også i den sammenhæng, derfor kan formanden kun opfordre hovedstyrelsen
til at give deres nik til at de er indforstået med, at de to så repræsenterer fremadrettet. Så takker
formanden sin hidtidige wingman Steen Schrøder, som har siddet længere i samrådet end
formanden selv og har gjort et kæmpe stykke arbejde, som så nu går ”på pension” i den
sammenhæng i hvert fald. Det er så indstillingen herfra og det er et enigt FU, der indstiller.
Dirigenten spørger, om der er bemærkninger eller andre forslag?
Eftersom der ingen indvendinger er, bliver der klappet for den nye repræsentant Kirsten Vognsen
Weiss.
9. Eventuelt
Dirigenten spørger, om nogen har noget at sige under punktet ”eventuelt”. Han selv vil tale om det
næste møde, datoen er sat til den 17. maj, der er noget andet vigtigt der muligvis kommer ind på
banen, så FU foreslår, at mødet bliver skubbet fra den 17. maj til den 19. maj. Det tages til efterretning,
Der følger et lukket møde.
Pressen forlader lokalet.
JAC/nkn 31.03.2022
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