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03. Valg af dirigent.
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1. Spørgetid for medlemmer af foreningen, jf. vedtægternes § 12, stk. 8
Brigitte Sockel, (medlem), der koblede sig på mødet lidt senere, var ikke til stede, da dette punkt blev
gennemgået, så der var ikke spørgsmål fra medlemmer.

2. Mødet åbnes- beslutningsdygtighed § 4 stk. 4
Formanden byder velkommen til det andet hovedstyrelsesmøde på video. Velkomst til generalkonsul
Kim Andersen, der også deltager i mødet.
Claudia Jans læser hovedstyrelsens stemmeberettigede op. Der er 17 stemmeberettigede
medlemmer til stede på dette tidspunkt (senere én mere) og dermed er hovedstyrelsen
beslutningsdygtig.

3. Valg af dirigent
Formanden meddeler, at Kirsten Vognsen Weiss er valgt som dirigent igen, fordi hun er god til at
håndtere det digitale Teams-møde. Hun bliver sprunget over, når møderne bliver med fysisk
tilstedeværelse igen.

4. Godkendelse af protokol fra den 19. januar 2021
Dirigenten takker for valget og konstaterer, at hovedstyrelsen godkender protokollen fra det åbne
møde enstemmigt efter håndsoprækning.

5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden
Dirigenten gennemgår den reviderede dagsordenen (punkt 7: Amts- og distriktsgeneralforsamlinger
2021- status er et punkt der kom til, hvorefter den reviderede dagsorden blev sendt ud) og der er ikke
yderligere forslag eller tilføjelser til ændringer af dagsordenen. Mødet fortsættes i henhold til den sidst
udsendte dagsorden.

6. Formandens beretning
Endnu en beretning hjemme fra kontoret, hvor vi kun ser hinanden på skærmen og savner vores
fælleskab. Det er trist men godt, at vi i det mindste har mulighed for at mødes på denne måde, så vi
ikke går helt i stå.
Corona-status
Corona og alle restriktionerne bestemmer stadig vores hverdag og foreningsliv, og som det ser ud nu,
vil det også fortsætte efter påske, desværre.
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Jeg vil derfor starte med at takke alle for jeres udholdenhed, men særligt vore ansatte har fortjent et
skulderklap og en tak. Det er en speciel situation, vi står i og har stået i i over et år. Alligevel gør I alt
for at holde liv i vores sekretariater, vores kontorer og passer vores forsamlingshuse.
Vi får tilsendt streamingadgang til teater, koncerter, foredrag, og I holder kontakten til medlemmer,
bestyrelser og udvalg. Der kan ses og læses nyt både på Facebook og i Kontakt. Samtidig bliver der
forberedt og planlagt arrangementer uden at vide, om vi fortsat må aflyse. Det er frustrerende og
koster kræfter på en anderledes måde. Tak fordi I holder ud i denne svære situation og er klar, når vi
igen må mødes i små eller større grupper.
Det bliver vores store fælles og nok vigtigste opgave at genoplive vores mindretalsliv, når Corona
slipper sit tag i os. Vi skal skabe trygge rammer og på nænsom vis finde tilbage til fællesskabet og
nærværet omkring dansk sprog og kultur sammen med vores medlemmer - finde den fælles melodi
igen. Jeg er stadig overbevist om, at savnet af fællesskabet har været så stort, at langt de fleste ser
frem til at vi kan åbne igen og vil komme til vores møder, men vi må sørge for, at alle kan og har lyst
til at være med.
En kæmpe opgave, som jeg er sikker på, at ansatte og folkevalgte hånd i hånd og på tværs af
foreninger og institutioner vil løse på bedste vis. Lad os i SSF tage teten og skabe synergieffekter og
liv i mindretallet - vi må bruge tiden efter påske til at forberede og planlægge, så vi kan gå i gang, når
vi må.
Én af de kommende opgaver, som vi har sat på som dagordenspunkt, er vores generalforsamlinger,
hvor vi vil drøfte muligheder og datoer, så vi har en fælles fremgangsmåde og oversigt.
Dansk- tysk venskabserklæring
Udenrigsminister Jeppe Kofod og udenrigsminister Heiko Maas underskrev som opfølgning på 2020jubilæet en dansk-tysk venskabserklæring. Med udgangspunkt i det dansk-tyske grænseland og
Bonn-København Erklæringerne samt det dansk-tyske kulturelle venskabsår fremhæves
mulighederne for at styrke det gode samarbejde politisk, økonomisk, erhvervsmæssigt og kulturelt.
I erklæringen henvises til vores mindretalsmodel og den fælles dansk-tyske ansøgning om
anerkendelse af grænselandet og optagelse på UNESCOs liste over immateriel kulturarv. I fokus står
ikke mindst fremadrettet innovation, det digitale område og den grønne omstilling. Samarbejdet i
relation til EU, Nato og FN fremhæves som væsentligt for at bevare fred og stabilitet. På mange felter
har Danmark og Tyskland interesse i et styrke et bilateralt samarbejde.
Det understøtter det danske mindretal og SSF i de sammenhænge, hvor det er relevant og muligt.
Således har SSF allerede i april 2019 været med til at inspirere til denne erklæring og spiller gerne en
aktiv rolle i omsætningen af punkterne i erklæringen i samarbejde med alle andre aktører på begge
sider af grænsen.
Kranselægning til minde om slaget ved Sankelmark
Grundet Corona var det ikke muligt at gennemføre Oversø-marchen som hidtil. Alligevel skulle slaget
ved Sankelmark den 6. februar 1864 markeres med den traditionelle kranselægning.
Det betød, at først ”Stammkomitee von 1864” og dernæst SSF ved generalsektæren og undertegnede
en halv time senere lagde kranse ved mindesmærkerne. Ved det danske mindesmærke havde
forsvarskommandoens tilsynsfører Horst Schneider ligeledes lagt en krans.
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Rasmus fulgte os og sørgede for at fastholde vores lille ceremoni samt lægge det på hjemmesiden
og senere på Kontakt. Alt foregik med afstand og under gældende Corona-regler, alt imens folk
benyttede sig af stedet som kælkebakke grundet den nyfaldne sne.
Første generalforsamling i Mindretals-Kompetence-Netværk den 9. februar
Den 9. februar afholdt vi første generalforsamling i Mindretals-Kompetence-Netværk. Selvfølgelig
kunne også dette møde kun gennemføres online. Emnerne var således også Corona-præget, idet vi
først for alvor kan komme i gang efter sommerferien, som det vurderes nu.
Netværkets nye koordinator Helen Christiansen ledede gennem mødet.
Videomøde i mindretalsrådet den 25. februar
Mindretalsrådet afholdt endnu et videomøde den 25. februar. Turnusmæssigt med ny formand,
Heinrich Bahnsen fra friserne. Nogle af disse møder vil fremover sikkert kunne gennemføres på denne
måde, men de erstatter ikke de fysiske møder, som der er behov for med henblik på den gode dialog.
Emner var blandt andet den planlagte og næsten færdige vandreudstilling om mindretallene i Tyskland
og dennes åbning i Berlin. Også her spænder Corona ben for åbningen før forbundsdagsvalget, men
vi satser nu på foråret 2022. Projektet, der har været undervejs længe, og som er finansieret af
Forbundet, skal efterfølgende rejse rundt i landet og oplyse om mindretallene. I det arbejdende udvalg
omkring udstillingen repræsenteres SSF af foreningskonsulent Tine Andresen.
Desuden talte vi om den kommende Implementeringskonference, mediepolitik og NDR-Staatsvertrag,
samt hvordan vi kommer videre med MSPI.
Wahlprüfsteine 2021 var ligeledes på dagsordenen. Her drejer det sig om spørgsmål til
forbundsvalgskandidaterne og partierne ift. mindretallene. Vi er blevet enige om følgende punkter:







Einführung von Verbandsklagerecht
Minderheitenschutz im Grundgesetz
Autochthone Minderheiten sind Teil unserer Heimat. Mehrwert auf Dauer sichern
Bekämpfung von Antiziganismus, Gleichberechtigung Sinti und Roma
Kooperation mit Parteien nationaler Minderheiten auf Bundesebene, her samarbejdet med
SSW omkring mindretalspolitik og samfundspolitiske opgaver, hvis partiet kommer i
forbundsdagen.

Møde i DialogForumNorden den 22. marts
Den 22. marts fulgte det næste onlinemøde, denne gang i DialogForumNorden. En gensidig
orientering ift. håndteringen af vores arbejde under pandemien og dennes betingelser var første punkt
på dagsordenen.
Et andet væsentligt punkt var MSPI. EU-Kommissionen har som bekendt afvist initiativet. På et møde
mellem ministerpræsidenterne og kommisionsformand Ursula von der Leyen blev der i forrige uge
aftalt et møde mellem MP Daniel Günther og EU-Kommissionens formand. Der skal herfra lyde en
stor tak til landsregeringen og Johannes Callsen for deres entydige støtte til MSPI - i ord og handling.
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Den danske regering er på det seneste blevet mere åben over for MSPI, efter at en række MF' ere
med formanden for Sydslesvigudvalget Christian Juhl i spidsen henvendte sig til udenrigsminister
Jeppe Kofod med opfordring om at støtte MSPI og påvirke Kommissionen positivt, hvilket vi er meget
glade for. Kofod er åben over for at drøfte sagen med sin tyske kollega med henblik på et fælles tiltag.
Samrådsmødet den 22. marts
Den 22. marts havde vi ligeledes video-møde i Samrådet. SSFs formand er, som I har kunnet læse,
valgt som formand for Samrådet, Christian Jürgensen er næstformand.
SSWs kandidater til forbundsdagsvalget blev præsenteret og svarede efterfølgende på spørgsmål fra
rådets medlemmer.
Til jeres orientering stiler Samrådet efter et arbejdsmøde inden sommerferien omhandlende
effektiviserings- og organisationsmuligheder med oplægsholdere udefra. Vi håber på at kunne
gennemføre et sådant arbejdsmøde fysisk, men alle er indstillet på, at det er vigtigere, at vi kommer
videre i processen, så vi kan muligvis blive nødt til at finde en online løsning.
Et vigtigt punkt under mødet var vore Årsmøder og Folkemødet på Bornholm. Forberedelserne er
stadig i fuld gang, men situationen er uvis, og vi må være forberedt på, at vi kan blive nødt til at aflyse
igen. Friluftsmøderne er allerede aflyst, som vi blev enige om.
Folkemødet vil overvejende gennemføres online, og kun ganske få deltagere kan tage til Bornholm,
hvis der gennemføres et fysisk møde.
Folkemødet i Ribe er flyttet til 15.-17. oktober 2021 og folkefesten i Jelling til den 17.-18. september
2021.
Revideret regnskab og budget 2021
Grundet sygdom i revisionsfirmaet og på grund af Corona-betingelserne særligt i Flensborg har vi
måttet skubbe vores møder med revisionen og regnskabsafdelingen. Derfor kan vi først have det på
dagsordenen på maj-mødet. I får det færdige regnskab og budget tilsendt i god tid.
Afsluttende bemærkninger
SdU har afholdt et vellykket sendemandsmøde online, hvor jeg deltog og kom med en hilsen. Kay von
Eitzen blev under mødet valgt til 1. næstformand til SdUs styrelse. Tillykke herfra.
Forretningsudvalget har ligeledes holdt en del videomøder i hele nedlukningsperioden. Det er dog
altid muligt at komme i kontakt med både os og Generalsekretariatet hhv. amtsekretariaterne. Det
kræver sit at holde disse videomøder, så der skal også lyde en stor tak til alle FU-medlemmer for
tålmodighed og opbakning i disse mærkelige tider.
Afslutningsvis vil jeg lige nævne, at Danevirke Museet er åbent igen og et besøg værd. Et 850 år
gammelt barnefodaftryk og udstillingen om mindretallet fra 1920-2020 kan varmt anbefales - og
selvfølgelig en gåtur ved volden, noget der ikke er underlagt Corona-restriktionerne.
Så er der kun tilbage at ønske os alle en rigtig god påske, pas godt på jer selv og hinanden og lad os
håbe på, at vi snart må mødes igen.
Dirigenten opfordrer amterne til at give en kort status over, hvad der sker i amterne. Selvom alle er
præget af Corona-situationen, kan man bl.a. på Facebook se, at der sker noget rundt omkring.
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Marike Hoop, Flensborg Amt indvier nyt materiale, der hedder ”Ord at gå på”, som er udarbejdet
sammen med menigheden i Ugle Herred. Materialet bliver præsenteret under en gudstjeneste af
Marike, hvorefter man i samlet flok går ned til den nye postkasse, for at lægge materialet i.
Efterfølgende er der mulighed for at gå en tur på egen hånd. Avisen vil også være til stede. Der er
blevet lavet en folder, der indeholder fire tekststeder med igangsættende spørgsmål, som Ronald
Risvig, præst i Tarp Pastorat, har fundet, fx af Piet Hein og Grundtvig. Når man på sin gåtur med
folderen støder på elementer, der er nævnt i folderen, sættes samtalen i gang ved hjælp af spørgsmål
i folderen. Endvidere er der et naturbingo til børnene, der kan finde elementerne, hvorpå de kan tale
med deres forældre om dem. Lige nu er det tiltænkt par og familier, men senere også til fx
distriktsudflugter.
Lars Petersen orienterer om, at Nibøl distrikt er primus motor for noget der hedder actionbound. De
har lavet en påskerally til medlemmerne fra skærtorsdag kl. 12 til påskemandag kl. 18. Der er fem
poster ved mindretalsrelaterede steder, som man kører til og hvor man skal løse opgaver. Den slutter
i en skov. Rallyen er åben for hele amtet og offentliggøres på Facebook siden.
Kay von Eitzen informerer om, at nogle distrikter er helt i dvale og andre planlægger. Bystyrelsen har
planer om at lave filmklip i samarbejde med Rasmus Meyer. Der er planlagt en Sydslesvigrally
Årsmødesøndag. Gottorp amt er med og Rendsborg-Egernførde har også vist interesse. Turen går
fra fx Flensborghus i privatbiler til A.P. Møller Skolen via forskellige mindretalsseværdigheder hvor
man kan løse opgaver, som man får udleveret inden. Det er åbent for alle. Af organisatoriske grunde
vil der sandsynligvis maksimalt kunne være 40 biler med i rallyen. Kay tager på rundtur efter ferien for
at formulere opgaverne.
Ud over det, er der planlagt et festarrangement i Idrætshallen Arsmødelørdag sammen med DGS,
men det er uvist i hvilken form og ramme det kan afholdes. Nina Lemcke, Jens A. Christiansen og
Kay holder møde om detaljerne om et par dage. Mener at Årsmøderallyen kan gennemføres, da man
kører i egne biler. Afslutningen er afhængig af Corona-situationen til den tid.
Nadine Baumann-Petersen, Husum amt er inspireret af en idé fra Rendsborg-Egernførde amt. Der
sendes blomsterfrø til medlemmerne, som bedes plante dem. Når de blomstrer tages der billede af
de røde og hvide blomster, som bliver brugt til en collage på nettet. Det er tænkt som markering af
Årsmøderne fra amtet. Der er tre distrikter, der er i gang med planlægning af Årsmødet. Amtet
planlægger en østerssafari i september måned ved Nordsøen.
Formanden siger, at det bekræfter, det hun nævnte i beretningen, at alle, både ansatte og de
folkevalgte, arbejder i det skjulte for tiden og hun værdsætter, at alle planlægger, vel vidende, at det
muligvis skal aflyses. Roser og takker alle for indsatsen. Understreger, at det er afgørende for
mindretallet, at der fortsat bliver planlagt og påtænkt arrangementer. Forretningsudvalget og
generalsekretariatet står til rådighed for at hjælpe med at finde ud af, hvordan påtænkte
arrangementer kan gennemføres. Der bliver sendt informationer ud til amterne, så snart der er nyt i
forhold til restriktioner. Hvis det kræver yderligere hygiejnekoncepter eller midler, løses det. Det vigtige
lige nu er at blive ved med at holde liv i foreningen ved at planlægge og gennemføre det man kan.
Det er afgørende at være på forkant med tingene, så man kan gennemføre tingene, når man må og
er velforberedt til at gøre dette.
Dirigenten konstaterer, at der ikke er yderligere bemærkninger til formandens beretning.
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7. Amts- og distriktsgeneralforsamlinger 2021-status
Formanden, orienterer at det var planlagt, at generalforsamlingerne skulle afvikles i løbet af april og
maj, hvilket ikke kan lade sig gøre i forhold til de smittetal, der er. Særloven gælder stadigvæk, hvilket
betyder, at der er mulighed for at trække generalforsamlingerne. Alle distriktsgeneralforsamlinger kan
trækkes til uge 32 (9.-13. august) og amtsgeneralforsamlinger til uge 35 (30. august- 3. september).
En anden mulighed er at springe generalforsamlingen over, hvilket betyder, at dem, der er valgt,
fortsætter et år mere. Det, der er vigtigt for SSF, er, at der er en liste over delegerede til Landsmødet
fra distrikterne. Den skal indberettes senest den 13. august.
Ifølge vedtægterne har distrikterne mulighed for at vælge eller udpege delegerede til Landsmødet.
Hvis man vælger at springe generalforsamlingen over, er der mulighed for at fastholde den liste, der
er. Distriktsbestyrelsen kan også udpege delegerede til Landsmødet, hvis der er nogle på listen, der
fx ikke er med mere. Vigtigt er, at den liste er i hus senest den 13. august 2021 af hensyn til
overholdelse af fristerne. Tal med jeres amtskonsulent om, hvad I beslutter jer for. Der er god tid til at
beslutte det. Det skal bare være inden uge 32 for distrikterne og uge 35 for amterne.
Karsten Weber siger, at det er blevet drøftet ved det sidste møde, og man vil gerne udskyde
generalforsamlingen til næste år. Der vil være mange ting, der bliver skubbet, så derfor mener han,
at det er den bedste mulighed at springe generalforsamlingerne over i år.
Formanden understreger, at hovedstyrelsen ikke behøver at være enig om at springe over eller
skubbe. Hvert distrikt kan gøre det, der passer bedst til deres forhold. Det er blot vigtigt at meddele til
amtskonsulenten, hvad man er blevet enig om i distriktet og hvem der er delegerede til Landsmødet.
Det er vigtigt, at distrikternes og amternes regnskab bliver sendt ind til bogholderiet under alle
omstændigheder, da de indgår i det afsluttende regnskab.
Peter Hansen mener, at man kan orientere sig ved sit lokale Gesundheitsamt, om man kan
gennemføre generalforsamlingen, da han mener, at det er vigtigt, at få godkendt regnskabet og der
er også nogle steder brug for en opdatering i bestyrelsen. Desuden mener han, at der kan være
distrikter, der føler sig til grin, når de har gjort et stort stykke arbejde og nu får at vide, at man selv må
bestemme. Anbefaler stærkt, at man får revideret sit regnskab.
Jens A. Christiansen understreger, at regnskaberne skal foreligge, da de skal bruges til
hovedregnskabet. I forhold til, at nogle måske føler sig trådt på mht. til, at der nu er mulighed for at
kunne springe over, påpeger han, at man er nødt til at forholde sig til den udvikling der er. Der var
ingen der kunne vide, at restriktionerne ville være så stramme helt frem til den 18. april. Håndteringen
er derfor nødt til at være fleksibel. Der er ikke noget til hinder for at gennemføre i år, hvis man har
planlagt det og kan det.
Elsbeth Ketelsen mener, at den bedste idé ville være at skubbe samtlige generalforsamlinger i SSF
til næste år, og at det bliver meldt ud via Kontakt. Det er svært at lave et fyldigt program til
generalforsamlingerne, og det er ikke tilfredsstillende for nogen, at blive ved med at skubbe.
Formanden udtrykker forståelse for Elsbeths forslag, men da smittetallene varierer meget i de
forskellige områder i Sydslesvig, hvilket gør det muligt for nogle distrikter at afholde
generalforsamlingen, hvis de gerne vil det og har behov for det, mener hun ikke, at der skal lukkes for
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den mulighed, men til gengæld skal der heller ikke være nogen, der føler sig presset til at gøre noget,
de er utrygge ved.
Steen Schröder understreger, at man ikke vil tage selvbestemmelsesretten fra distrikterne, og at de
derfor suverænt selv kan tage beslutningen om de vil gennemføre generalforsamlingen eller springe
over. Det eneste, der er et krav, er, at de delegerede er meldt ind senest den 13. august til
generalsekretariatet, da det vil være dem, der har stemmeret på Landsmødet.
Lars Petersen foreslår, at man hurtigst muligt får en tilbagemelding fra distrikterne, for at danne sig et
overblik over hvad tendensen er- om man vil prøve at gennemføre generalforsamlingen eller springe
over til 2022. Er enig med Elsbeth i, at det ville være bedst med en fælles beslutning efterfølgende.
Karsten Weber ser helst, at det skal være en fælles beslutning. Hvad med dem, der står til valg i år,
hvordan håndterer man det? (lydkvaliteten var ikke ret god, men protokolføreren mener at have
forstået det sådan)
Jens A. Christiansen henviser til, at man har drøftet generalforsamlinger til konsulentmøderne og der
er kommet tilkendegivelser fra distrikterne. Mener, at dem der vil afholde distriktsgeneralforsamling,
kan gøre dette, og dem, der er mest trygge ved at springe over, kan gøre dét. Der vil hele tiden blive
fulgt op på, hvem der gennemfører generalforsamlingerne. Mener, at den differentierede model, som
er fremlagt, tilgodeser alles behov og situation bedst.
Elsbeth Ketelsen tilslutter sig den differentiering, modellen indebærer. Foreslår fortsat, at der skal
være en artikel i Kontakt om, at det er muligt, at der ikke vil være generalforsamlinger i alle distrikter
og amter, så medlemmerne bliver orienteret om, hvorfor de muligvis ikke bliver indkaldt til
generalforsamling.
Steen Schröder giver Elsbeth ret i, at det skal kommunikeres ud, så medlemmerne kan følge med i,
hvad der foregår. Der skal meldes ud om det, der besluttes til mødet i dag, selvom fremtiden fortsat
er uvis og der stadig kan komme ændringer. Den differentierede model understøtter foreningens
intention om ikke at være topstyret, men en demokratisk forening. Derfor lægger modellen op til, at
distrikterne kan beslutte, hvad der passer bedst til deres situation.
Den 13. august skal der ligge en liste over stemmeberettigede til Landsmødet.
Formanden bekræfter, at der vil blive fulgt op på formidlingen af modellen i Kontakt fra
forretningsudvalgets og generalsekretariatets side, så medlemmerne er klar over, hvad der kommer
til at ske. I forhold til de valg, der var påtænkt i år, er det sådan, at hvis man springer over, springer
man også valget over og så er man valgt indtil 2023. Det bliver tydeliggjort i Kontakt, så alle ved, hvad
de forskellige valg, der bliver truffet i forhold til afholdelse af generalforsamling, indebærer. Det kunne
også være en mulighed at gennemføre en udendørs generalforsamling. Der er god tid til at beslutte,
hvad man vil. Det, der her er lagt op til, er muligheder frem for begrænsninger.
Rasmus Meyer mener, at selvom de fleste SSF medlemmer læser Kontakt, er det alligevel nødvendigt
af kommunikere med distrikterne om hvad mulighederne er, da der kan være nogle, der ikke får læst
Kontakt så grundigt.
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Jørn Fischer bemærker, at der altid er mulighed for at afholde en ekstraordinær generalforsamling,
hvis der er enkelte, der ikke ønsker at blive valgt i to år mere, men måske kun et år.
Formanden mener, at de fleste nok læser Kontakt, men der kan alligevel sendes noget ud fra amterne
til medlemmerne, hvor der henvises til det, der står i Kontakt, eller teksten kan kopieres og sendes
ud.
Jens A. Christiansen er sikker på, at amtssekretariaterne har kontakt til distrikterne og informerer dem.
8. Nyt fra SSFs udvalg
Uwe Prühs beretter, at Teater- og koncertudvalget har holdt det andet onlinemøde. Der har været
flere aflysninger, og man regner ikke med, at der bliver gennemført nogle fysiske arrangementer i
denne sæson.
Teaterbrochuren er lige på trapperne og byder på et flot program. Brochuren sendes til abonnenterne
i slutningen af april, den 6. maj bliver den sendt ud med Flensborg Avis og den 17. maj starter
løssalget. Programmet vil blive markedsført gennem de sociale medier, Flensborg Avis, Kontakt,
amterne og forskellige kulturorganisationer i Sydslesvig. Udvalget har valgt at køre samme procedure
som de forgangne år, men har nye ideer til fremtidige sæsoner.
Udvalget sætter pris på, at der bliver tilbudt streamede arrangementer pr. mail til medlemmerne. Alle
ser frem til den kommende sæson, som forhåbentlig kan gennemføres uden aflysninger. Den årlige
aprilfestival, hvor man ser børneteaterforestillinger, er skubbet til slutningen af juni og udvalget prøver
at finde ud af, hvem der kan deltage. Ser frem til onlinemøde med Folketeatret og Sønderjyllands
Symfoniorkester i slutningen af april.
Tim Frogier de Ponlevoy, Årsmødeudvalget.
For lidt mere end 2 måneder siden (19.01.21), til vores sidste hovedstyrelsesmøde, blev vi enige om
at videreføre vores kurs med hensyn til en markering til årsmøderne 2021.
Siden da er incidenstallene faldet og steget igen. Vi står omtrent i samme situation, som vi gjorde for
2 måneder siden. Med den forskel, at årsmøderne er lige rundt om hjørnet, hvilket nu for os betyder,
at vi burde have en meget konkret handlingsplan.
I årsmødeudvalget kan vi ikke se, hvordan det kan klares at omsætte årsmøderne i øjeblikket. Vi vil
selvfølgelig gerne være med til at skabe den form for markering, som vi snakkede om i januar, dog
anser vi coronasituationen for så alvorlig, at man burde arbejde på en udelukkende digital markering.
Der er stadigvæk 8 uger tilbage - det er ikke særlig meget, men hvis vi i dag beslutter, at vi i maj 2021
mødes online og senere fysisk til et årsmødejubilæum d. 11.09.21, så spænder vi buen til en meget
historisk dato for mindretallet for 100 år siden, og derudover øger vi chancen for at kunne ses fysisk i
løbet af dette år.
Jens A. Christiansen orienterer om, at der var deadline den 29.3 for tilbagemeldinger fra de inviterede
vedrørende deltagelse i Årsmødet 2021. Der er kommet nogle tilmeldinger, men det er også tydeligt,
at mange forholder sig afventende. Der vil løbende blive fulgt op på det. Der er en del tilbagemeldinger
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fra distrikterne om, at der er planlagt mindre årsmøder. Er fortsat optimistisk, at der afvikles årsmøder
fysisk i mindre målestok og med et par enkelte lidt større arrangementer med gæster nordfra.
Formanden bifalder, at Årsmødeudvalget også tænker i digitale baner i forhold til at fastholde de
møder, der er planlagt på den måde, hvis situationen til den tid kræver det. Roser udvalget for at finde
alternativer, da alt er uvist og man først til allersidst med sikkerhed kan sige, hvad og hvordan
årsmøderne kan gennemføres. Det er vigtigt at fastholde, og skulle det være sådan, at det skal aflyses
ugen før, må det være sådan. Desværre er det vilkårene i disse tider.
Nina Lemcke
Der har i regi af Kulturudvalget været afholdt flotte digitale arrangementer i februar og marts måned.
Der var en hjemmekoncert med Rikke Thomsen i februar. Endvidere var der et foredrag med Ronald
Risvig, præst i Tarp om humor og evangeliet, hvor han også viste nogle af sine flotte billeder i hjemmet.
Den 17. marts var der et vellykket liveforedrag på Teams med journalisten Jens Ringberg om ”Drama
og dagligdag på Christiansborg”, med ca. 50 deltagere og efterfølgende chatdebat. Det sidste
arrangement var med Peter Dyreborg, Danmarks bedste poetryslammer. Der vil komme flere
arrangementer, som man kan glæde sig til, hvis man er nødt til at aflyse arrangementer helt frem til
sommeren.
Steen Schröder spørger, om man har en fornemmelse af, hvor mange der reagerer på de digitale
tilbud, så man kan evaluere det?
Nina Lemcke bekræfter, at man kan få tallene, hvis man er interesseret. Har på fornemmelsen, at det
er en rigtig god måde at sende tilbuddene ud pr. mail med en supplerende tekst og vejledning. Der
kommer en del positive tilkendegivelser fra medlemmerne efter arrangementerne, hvilket også er
dejligt.
Uwe Prühs bemærker, at han ikke er gået i detaljer med de tilbud der har været, da alle i
hovedstyrelsen har fået tilbuddene. Sætter pris på, at Nina har kontakten til de samarbejdspartnere,
der tilbyder disse muligheder.
Formanden mener, at den personlige mail til medlemmerne er guld værd, idet man husker det bedre,
hvis man har fået en personlig henvendelse, selvom man også kan læse det i Kontakt eller på
Facebook. Det viser, at der gøres noget for at bære kulturen ind i stuerne i Sydslesvig. Det er
selvfølgelig forståeligt, at man ikke gør brug af alle tilbud, da mange i forvejen sidder mange timer
foran skærmen i denne tid.
Nina Lemcke nævner, at det er første gang i hendes tid, at Kulturafdelingen modtager mails med ros
og det er dejligt.
Bjørn Egeskjold siger, at det er en god idé at bruge den digitale form for kommunikation endnu mere
fremover, ikke kun til tilbud, men i det hele taget til at kommunikere med hinanden og med
medlemmerne.
9. Eventuelt
Dirigenten konstaterer, at der ikke er noget til eventuelt og nedlægger hermed sit hverv som dirigent.
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Formanden takker for ordmeldingerne og giver Bjørn Egeskjold ret i, at det er en god idé at øge den
personlige mailkorrespondance. Beder alle, der ikke skal deltage i lukket møde om at logge ud og
ønsker dem en god påske.
Jens A. Christiansen spørger, om der har været presse til stede.
Claudia Jans gør opmærksom på, at der har deltaget en person, ved navn Brigitte Sockel, som hun
formodede kunne være en presserepræsentant.
Brigitte Sockel er medlem og præsenterer sig selv. Hun deltog som nyt medlem og gæst og for at
blive bedre til dansk.
Formanden takker Brigitte Sockel for initiativet.
Jens A. Christiansen beder om at få at vide, om Brigitte Sockel er delegeret. Peter Hansen meddeler,
at hun ikke er delegeret.
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