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PROTOKOL  fra (06/2019) 

 

 SSFs hovedstyrelsesmøde  

 

 tirsdag den 19. november 2019, kl. 18.30 

 på A.P. Møller Skolen, Fjordallee 1, 24837 Slesvig 

 

Delegerede: Nadine Baumann-Petersen, Tine Bruun-Jørgensen, Bjørn Egeskjold, Annemarie 

Erichsen, Jørn Fischer, Reidar Fischer, Niels-Jørgen Hansen, Gitte Hougaard-

Werner, Anne Mette Jensen, Jørgen Jensen Hahn, Heidi Jünemann (suppleant), 

Erik Leth, Petra Mohr, Lars Nielsen, Sven Nielsen, Knud Ramm Mikkelsen, Karen 

Scheew, Horst Schneider, Steen Schröder, Kirsten Vognsen Weiss og Fred Witt. 

 

Andre: Kim Andersen, Tine Andresen, Ilwe Boysen, Anne Christiansen, Jens A. 

Christiansen, Bernd Engelbrecht, Wera Gallagher, Peter Hansen, Nis Hardt, 

Marike Hoop, Michael Oetzmann, Kerstin Pauls, Gerd Pickardt, Lars Petersen, 

Karen Rettig, Matthias Runge, Dorthe W Salchow, Lars Thomsen og Kay von 

Eitzen.  

 

Afbud: Frauke Alberts, Erik Fredens, Kirsten Futtrup, Anne-Margrete Jessen, Elsbeth 

Ketelsen og Lars Erik Bethge  

 

Protokol: Optagelse på bånd, JAC/wg 

  

  

 

Dagsorden: 

 

1. Spørgetid for medlemmer af foreningen, jf. vedtægternes § 12, stk. 7 

2. Mødet åbnes – beslutningsdygtighed jf. § 6 

3. Valg af dirigent 

4. Godkendelse af protokollen fra den 10. september 2019 

5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden 

6. Formandens beretning 

7. Nyt fra SSFs udvalg 

8. Organisationsudvalgets forslag til inhabilitetsregler. Bilag vedlagt.  

9. Amtskonsulenternes årlige indberetninger om det danske arbejde i 

Sydslesvig 

10. Valg af 2. repræsentant i Samrådet 

11. Eventuelt 

12. Lukket møde 

 

Der serveres et traktement. 

 

Fællessang: Regnvejr i november 

 

Formanden byder velkommen især til de nye medlemmer: 
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Anne-Margrete Jessen (Ami) – Fl. by 

Marco Nicolaisen – Husum amt 

Reidar Fischer – Gottorp amt 

Horst Schneider -  De Tilsluttede Foreninger (Slesvigsk Kreditforening) 

 

Jørgen Kühl, rektor A. P. Møller Skolen: Han henviser til, at skolen ligger i naturskønne omgivelser 

på "Auf der Freiheit" i Slesvig, ca. 45 km syd for den dansk-tyske grænse. Huset rummer både en 

fællesskoleafdeling (7. til 10. klasse) og en gymnasieafdeling (11. til 13. klasse). Det er således muligt 

at afslutte sin skolegang her med hovedskolebevis, realskoleeksamen eller studentereksamen. 80 % 

af børnene er ikke fra Slesvig. Nogle børn fra Kiel tager af sted klokken 5.48 for at starte 7:50.  

Der foregår mange mindretalsaktiviteter på skolen lige fra sportsaktiviteter til klassiske koncerter pga. 

den gode akustik. 

 

Anne Mette Jensen spørger, om det ikke ville være godt at have et kollegium, når børnene kommer 

så langt fra. 

 

Jørgen Kühl: Det drømmer vi om, men desværre har der ikke været penge tilstede, selvom man for 

et par år siden havde lavet en undersøgelse. 

 

 

SSF Slesvig by, Lisbeth Bredholt Christensen: Hun fortæller kort om arbejdet i distriktet. Hun er 

meget stolt af, at de har en ung bestyrelse, men det betyder ikke, at de ikke vil holde fast i gamle 

traditioner. En af deres traditioner er jubilæumskaffen, hvor deres medlemmer inviteres til kaffe, når 

de er 65 og så hvert femte år. Et af de nye tiltag er ”after work-dans”. Alle er velkomne. Det er noget, 

de har kopieret fra Egernførde amt.  

 

1. Spørgetid for medlemmer af foreningen, jf. vedtægternes § 12, stk. 7 

Der er ingen spørgsmål.  

 

 

2. Mødet åbnes – konstatering af beslutningsdygtighed 

Mødes åbnes, der er 21 stemmeberettigede hovedstyrelsesmedlemmer til stede. Hovedstyrelsen er 

dermed beslutningsdygtig. 

 

 

3. Valg af dirigent 

Formanden foreslår på FUs vegne Steen Schröder som mødeleder og spørger, om der er andre 

forslag. Det er der ikke. Dermed er Steen Schröder valgt. 

 

Mødelederen takker for valget og konstaterer, at mødet er rettidigt indvarslet og lovligt. 

 

 

4. Protokollen fra den 10. september 2019 

Protokollen fra det åbne møde godkendes.  

 

5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden 
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Mødelederen læser dagsordenen op og bekendtgør, at der under pkt. 12 er et lukket møde. Der er 

ingen forslag om ændringer af dagsordenen eller tilføjelser. Mødet fortsættes i henhold til den 

udsendte dagsorden. 

 

 

6. Formandens beretning 

Dette er så min første formandsberetning for SSFs hovedstyrelse. 

 

Jeg har en forestilling om, at der skal være mere dialog omkring disse beretninger, så jeg vil bestræbe 

mig på fokuspunkter og korte bemærkninger til samme, så vidt det er mig muligt. Efterfølgende kan vi 

så uddybe og diskutere i fællesskab. 

 

Opsamling fra landsmødet 

Det var et særligt landsmøde med et overvældende fremmøde, hvilket jeg tror skyldes, at de 

delegerede følte, at de havde en opgave. For første gang var det helt reelt dem/ jer, der bestemte og 

kunne vælge en formand på demokratisk vis blandt to kandidater. Endnu engang tak for valget. 

Her skal der også lyde en tak til Jon for mange års frivillig arbejde og en omfattende indsats for SSF. 

Som jeg også sagde på landsmødet, det var ikke et fravalg af Jon, men et tilvalg af en anden profil. 

 

Der har været en del mediedækning omkring landsmødet med fokus på formandsvalget og den ny 

formand. Alt i alt kan der siges, at der kom positive reaktioner. 

Jeg vil med stor respekt for posten, vores forening og mindretallet gøre alt, hvad jeg kan for at leve 

op til den tillid, de delegerede/ I har udvist.  

 

Jeg har allerede kunnet mærke stor opbakning, men også mange forventninger til mig, og jeg håber 

at kunne indfri dem. Samtidig kan jeg forhåbentlig overbevise dem, der valgte anderledes, at det ikke 

gik så dårligt endda. 

 

Mine fokuspunkter vil blandt andet være det interne foreningsliv – basisarbejdet og de kommende 

generationer; samarbejdet med alle i Sydslesvig; relationerne nord og syd over samt opmærksomhed 

på personalesituationen.  

Og tillad mig at uddybe lidt: 

 

Vi skal, som jeg nævnte på landsmødet, være en selvudviklende, moderne og levende kulturbærer, 

have tidssvarende tilbud og svar til vore medlemmer, og være den samlingskraft, der danner rammen 

om det danske arbejde. 

Vi skal skabe relationer og styrke fællesskabet. 

 

SSF's indadvendte og udadvendte virke er ikke hinandens modsætning, tværtimod - det hænger 

sammen og er vigtigt for Sydslesvig. SSF er den store, brede kulturforening, der skal favne 

mindretallet og videreudvikle samarbejdet med de øvrige foreninger. Her er det afgørende for mig, at 

vi er én blandt lige. Vi skal bestræbe os på åbenhed og transparens, også når vi varetager SSFs 

mindretalspolitiske og repræsentative opgaver. Det hører med til vores opgaver at give mindretallet 

en synlig profil, og for mit vedkommende vil det altid være med blik for, hvad der gavner mindretallet 

som helhed mest.  

 

Vores relationer og bånd til Danmark skal styrkes, de er vores forudsætning for, at vi alle kan arbejde 
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for udbredelsen og fastholdelsen af dansk sprog og kultur i Sydslesvig – også næsten 100 år efter 

grænsedragningen. 

 

Og så vil jeg slutte dette punkt med at sige velkommen til de nye og gamle medlemmer af 

forretningsudvalget. Uden et stærkt og velfungerende FU og en dygtig generalsekretær lige bag mig 

er formanden intet. 

 

Ligeledes har jeg brug for de lokale formænd og ansatte. Jeg kan ikke vide alt, hvad der foregår i 

distrikter og amter, eller hvor der er brug for, at formanden kigger forbi hhv. deltager. Så jeg vil gerne 

bede jer om at være mine øjne og ører og melde tilbage, hvor og hvornår der er noget, hvor I ønsker 

at se mig. Tillader kalenderen min deltagelse, kommer jeg gerne. 

 

Budgetmøde med Sydslesvigudvalget  

Den 7. november havde vi det første budgetmøde med det nye udvalg, der består af: Christian Juhl 

(formand), Troels Ravn, Anni Matthiesen, Rune Christiansen, Karin Lorentzen Dehnhardt, Niels 

Flemming Hansen og Martin Henriksen. Jeg deltog på det tidspunkt som 1. næstformand. 

 

Vi havde en god drøftelse og en god stemning med positiv opbakning til SSF's arbejde og virke. Vi 

søger en fremskrivning på 1,2 pct. plus et engangstilskud til dækning af øgede omkostninger i 

forbindelse med 2020-aktiviteter, herunder bl.a. årsmøderne. Vi håber selvfølgelig, at 

Sydslesvigudvalget vil tilgodese vores ønsker, selvom vi alle ved, at det er en vanskelig opgave, idet 

alle foreninger og institutioner har ønsker og behov, der ønsket dækket. 

 

Resultataftale med landsregeringen 

Onsdag den 6.11. blev der indgået en historisk resultataftale mellem delstatsregeringen og SSF. 

Aftalen betyder, at vores tilskud hæves efter godt 30 år på samme niveau.  

 

Tilskuddet hæves med 40.000 € i år og med yderligere 40.000 € i 2022 og lander så på 591.000 €, 

med en fast fordelingsnøgle til de 22 tilsluttede foreninger. 

 

I år går vores del af forhøjelsen til digitalisering på GS, opgradering af kommunikationsafdelingen og 

tiltrængte renoveringer i vore forsamlingshuse. 

 

Tak for samarbejdet med SSW i sammenhæng med arbejdet over for delstatsregeringen. 

 

Valgmøde med de tilsluttede den 24. oktober 

Ud over beretninger om arbejdet i Samrådet og Hovedstyrelsen blev der snakket om den 

administrative og fremtidige rutine i forbindelse med kanalisering af Kiel-tilskud til de respektive 

tilsluttede organisationer igennem SSF. I forlængelse af den nye resultataftale med Kiel skal SSF 

fremover indgå en Weiterleitungsvertrag med organisationerne. 

 

Valgt til hovedstyrelsen blev: Horst Schneider, Karen Scheew og Annemarie Erichsen. Velkommen til 

jer. 

 

Til Samrådet: Horst Schneider i stedet for Preben Holl. 

 

Markering af Tag der deutschen Einheit 2.-3. oktober  
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Sammen med de andre nationale mindretal deltog SSF i festlighederne i Kiel. I mindretalsteltet blev 

der informeret og indbudt til at dreje på lykkehjulet. To vellykkede dage med mange besøgende i teltet. 

 

Undertegnede var pga en knæoperation ikke tilstede, men mange andre blandt andet fra 

Hovedstyrelsen, så der vil efterfølgende være lejlighed til at spørge ind til arrangementet. 

 

Møde i det Sønderjydske Præsidie 

Allerede mandag efter valget deltog jeg i mødet med det Sønderjydske præsidie i Middelfart. Det var 

så at sige mødet, hvor der blev gjort status på det endelige program og dette godkendt af præsidiet. 

Festlighederne starter den 10. januar og vil fra dansk side fortsætte frem til den 12. juli med over 600 

arrangementer. 

Der vil komme en online kalender, hjemmeside, et trykt omfattende ”fyrtårnskatalog” opdelt i temaer, 

en programflyer til det hurtige overblik og en månedskalender med flotte motiver med temaer omkring 

genforeningen og med de væsentlige begivenheder. 

 

Folketingsturen den 14.-16. november 

Den årlige folketingstur med repræsentanter fra alle foreninger og institutioner, og max. 2 personer 

fra hvert af SSFs amter, startede torsdag morgen kl. 6. 

 

Alle deltagere var som noget nyt med til frokosten med præsidiet. Forinden havde jeg den ære, at 

møde formanden Henrik Dam Christensen til en kort præsentation.  

Dernæst besøgte vi Grænseforeningens maskineri og mødte mange af de flittige ansatte og de 

folkevalgte bestyrelsesmedlemmer. 

 

Aftenen sluttede vi igen af på Christiansborg, hvor Bertel Haarder bød velkommen i Synnejysk 

Allgemeine. Axel Johnsen fra Museum Sønderjylland fortalte lidt om Grænseforeningens forhold til 

folketinget ud fra sin bog ”Grænsen, folket og staten. Grænseforeningens historie 1920-2020”. 

Derefter gik turen til Snapstinget, hvor der blev budt på gule ærter – der dog i år ikke var noget at 

skrive hjem om. Til gengæld var de lune pandekager med vaniljeis og solbærrom til et stort hit. 

 

Fredagen bød på mange spændende programpunkter, inden vi sluttede dagen i teatret, hvor vi så 

forestillingen ”Dannebrog”, en fascinerende monolog, der affødte eftertænksomhed. ”Vi skriver år 

2023, og Danmark skulle adskilles fra Europa og grænsen mod syd erstattes af en dyb voldgrav.” Ikke 

en rar tanke, slet ikke set med sydslesvigske briller. 

 

Lørdagen havde de deltagende til egen rådighed, inden vi forlod hovedstaden kl. 12. Stemningen var 

god, og der blev hygget og snakket på kryds og tværs. På vejen hjem sang vi fra Sangbogen 

Sydslesvig fra Storebæltsbroen og til Jylland, så det emmede af folkelighed og fællesskab.  

 

Personligt synes jeg, at vi havde en rigtig god tur, men jeg vil gerne opfordre jer til at spørge særligt 

de to nye FU-medlemmer, der også blev smidt ud i opgaven, om deres oplevelser og indtryk af turen. 

 

Jeg vil derfor slutte her og ser frem til at drøfte beretningen med jer. 

 

Der er ingen bemærkninger. 
 
 
7. Nyt fra SSFs udvalg 
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Knud Ramm Mikkelsen, Kulturudvalget: Meget kort nyt fra Kulturudvalget. 

Siden Landsmødet har der ikke været afholdt møder i Kulturudvalget. Der er planlagt et i næste uge, 

onsdag d. 27. november. 

 

Jeg har fået oplyst, at vores økonomi stadig ligger, hvor den skal. Og der har ikke været afholdt 

arrangementer, som skal nævnes her i aften. 

Så tak for ordet. 

 

Tine Bruun Jørgensen, Teater-og koncertudvalget: Hun har heller ikke en lang beretning. I lørdags 

var der en næsten udsolgt forestilling i Stadttheater: ”Så længe jeg lever.” 

 

Udvalget var i Kolding til teaterseminar i weekenden, hvor udvalget så mange gode forestillinger, og 

de er nu i gang med at sætte et program sammen. Økonomien ser også fornuftig ud. 

 

Fred Witt, Årsmødeudvalget: Han gør opmærksom på, at der er nye regler vedr. 

årsmødeunderholdningen. De ligger på hjemmesiden:  

 

https://syfo.de/fileadmin/user_upload/aaarsmoede_2020/Nye_regler_ang._fordeling_af_aars

moedeunderholdning.pdf 

 

Årsmødeskemaet bedes returneres senest den 21.02.2020. Mottoet for Årsmøderne i Sydslesvig 

2020 er: 

 

Sprog, sang, mening og mod 

– det danske mindretal i 100 år 

 

 

8. Organisationsudvalgets forslag til inhabilitetsregler.  

Til punktet foreligger et revideret notat.  

 

FU indstiller, at hovedstyrelsen drøfter udkastet med henblik på vedtagelse af retningslinjer for 

inhabilitet.  

 

Mødelederen henviser til, at Organisationsudvalget har prøvet på at integrere de konstruktive 

kritikpunkter fra sidste hovedstyrelsesmøde i det nye udkast. Han gennemgår udkastet kort. 

 

Annemarie Erichsen forstår ikke punkt 2.4, der handler om at have opgaver i flere distrikter / amter. 

 

Mødelederen afklarer, at ens nære pårørende kan have flere opgaver, men ikke selv i et andet distrikt. 

 

Bjørn Egeskjold henviser til punkt 2.4. Han kan ikke forstå, at det er et problem, at bedstemor sidder 

i amtsbestyrelsen, mens hendes barnebarn ikke kan være formand i et andet distrikt.  

 

Mødelederen: Problemet er, at man som forening bør undgå, at der opstår mistanke om, at der er 

familiemæssige interesser.  

 

Bjørn Egeskjold henviser til, at det drejer sig om folkevalgte og ikke ansatte.  
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Mødelederen fremhæver, at man alligevel skal se forskelligt på menige medlemmer og ledende 

medlemmer.  

 

Bjørn Egeskjold har svært ved at se, at det kan integreres. Det forhindrer generationsskifte. 

 

Generalsekretæren henviser til, at bedstemoderen kan trække sig. 

 

Bjørn Egeskjold synes, at der er meget problematik i punkt 2.4 vedr. de folkevalgte. 

 

Knud Ramm Mikkelsen efterspørger, om et FU-medlem også kan være formand for et amt? 

 

Mødelederen henviser til, at dette punkt desværre ikke kom med i det vedlagte bilag, men i fremtiden 

vil det ikke være muligt. 

 

Generalsekretæren henviser til, at baggrunden for inhabilitetsregler er, at SSFs revisor klart har 

påpeget, at foreningen skal kunne fremlægge skriftlige inhabilitetsregler og ikke kun mundtlige. Der 

har været mere fokus på dette område i det sidste år. Folkevalgte har også ansvar og forpligtelser, så 

der ikke sker misbrug. Det nye udkast er mere rummeligt end det første, men foreningen skal klart 

signalere, at den har styr på dette område. 

 

Bjørn Egeskjold synes det er absolut nødvendigt at have skrappere regler for ansatte, men han 

synes det er noget andet med folkevalgte partnere, der er medlemmer af Folketinget kan endda være 

formand for to forskellige partier.  

 

Mødelederen efterspørger, hvad der skal slettes. 

 

Bjørn Egeskjold henviser til punkt 2.4, at man bør slette de sidste 4 ord. 

 

Mødelederen: Det er noteret. 

 

Svend Nielsen henviser til punkt 1.4 vedr. hvorfor er det generalsekretæren og ikke hovedstyrelsen 

der kan dispensere fra reglerne?  

  

Mødelederen afklarer, at det er pga., at generalsekretæren er ansvarlig for personalet.  

 

Formanden henviser til, at i vedtægterne er FU med i et personaleudvalg, så man kunne udvide punkt 

1.4 med at tilføje FU. 

 

Mødelederen noterer, at punkt 1.4 skal ændres til: ”I særlige tilfælde kan generalsekretæren og FU 

dispensere fra denne regel.” 

 

Peter Hansen henviser til, at det, Knud Ramm Mikkelsen spurgte om, kan findes under punkt 2.2. 

Han henviser til, at det bør tages op ved næste landsmøde, fordi der er intet i de nuværende 

vedtægter. 

 

Knud Ramm Mikkelsen afklarer, at det han spurgte om var ikke nære pårørende, så hans spørgsmål 

er endnu ikke besvaret. 
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Mødelederen konkluderer, at det næste skridt er, at det integreres i det nye udkast. 

 

Lars Nielsen har et forståelsesspørgsmål. Nære pårørende kan ikke vælges til det samme amt eller 

distrikt? 

 

Mødelederen bekræfter dette. 

 

Lars Nielsen vil gerne lige have forklaret, om det betyder, at hans kone og han ikke kan være i samme 

distrikt hhv. samme amtsstyrelse. 

 

Mødelederen: Det er korrekt. 

 

Formanden henviser til punkt 2.4, at man måske burde ændre ”og” til ”eller”.  

 

Lars Nielsen henviser til, at der på distriktsplan er mange ægtepar / ægtefæller, der sidder sammen 

i bestyrelsen. 

 

Annemarie Erichsen er enig med ham i det. 

 

Formanden synes punkt 2.4 er tricky. 

 

Anne Mette Jensen mener, at man på sidste hovedstyrelsesmøde blev enig om, at der ville opstå 

problemer med punkt 2.4 ude i distrikterne.  

 

Mødelederen Læser 2.4 op igen 

 

Anne Mette Jensen ønsker, at punktet 2.4 slettes. 

 

Petra Mohr er enig med Anne Mette.  

 

Knud Ramm Mikkelsen efterspørger, om der nogen steder står noget om familiære forhold mellem 

formand og kasserer? 

 

Mødelederen udtaler at, at det gør der ikke.  

 

Formanden synes det er et vigtigt punkt. 

 

Knud Ramm Mikkelsen peger på situationen med delegerede til landsmødet?  

Er det noget, man også skal overveje?” 

Mødelederen bekræfter, man ikke har overvejet de to punkter. 

 

Formanden gør opmærksom på, at kasserer og formand bør ikke være i familie med hinanden.” 

 

Annemarie Erichsen henviser til, at der er mange steder, hvor det er tilfældet. Det er et problem, at 

få kassererposten besat.  
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Knud Ramm Mikkelsen synes, det er et problem, når der er familiære forhold mellem formand og 

kasserer. 

 

Mødelederen noterer dette.  

 

Lars Nielsen spørger om, det er et problem med de delegerede til landsmødet? 

 

Formanden ser ikke et problem med de delegerede til landsmødet, men man bliver nødt til lige at 

overveje, hvordan man formulerer det familiære forhold mellem formand og kasserer. 

Man bør være meget påpasselig, så snart det drejer sig om finanser.  

 

Annemarie Erichsen henviser til, at det er tilfældet mange steder, at formanden og kassereren er 

ægtefæller. Hvis man indfører reglen, at de ikke må sidde i samme bestyrelse, så trækker begge sig 

og så står distriktet uden bestyrelse. 

 

Formanden er overrasket over dette.  

 

Bjørn Egeskjold kan forstå og se de forskellige problemstillinger, men han påpeger, at man ikke må 

være for stram med reglerne vedr. de folkevalgte, ellers får man ikke en bestyrelse.  

 

Kirsten Vognsen Weiss henviser til, at man klart skal signalere, at foreningen har regler på plads 

vedr. dette emne, fordi det er eksterne, der kigger på det.  

 

Annemarie Erichsen appellerer stærkt for at slette punkt 2.4. 

 

Reidar Fischer henviser til, at man skulle slette nære pårørende under punkt 2.4. 

 

Anne Mette Jensen er enig med Annemarie Erichsen. I Egernførde er der to distrikter, hvor 

kassereren og formanden er gift med hinanden. Hun er sikker på, at de ikke er utroværdige, og at 

revisoren tjekker, at alt er på plads. Hun pointerer, at når det kommer til kassererjobbet, sidder folk på 

deres hænder og vil ikke opstille til valg. Man må være opmærksom på dette.  

 

Mødelederen vil gerne høre, hvad Regnskabs- og revisionsudvalgets formand har at sige til det? 

 

Gerd Pickardt henviser til, at der er høje krav vedr. foreningslovgivningen. Man må ikke glemme, at 

dem der underskriver årsberetningen er personligt ansvarlig for denne beretning. Det er et stort 

ansvar, der ligger på hver enkelt person. Det er meget besværligt, han kan se problematikken, men 

man må acceptere, at det ikke er ”ok”, hvis en formand er gift med kassereren. Når man søger 

offentlige midler, bliver der set på, hvordan foreningen håndterer dette.  

 

Formanden synes, at det er en meget spændende og god diskussion, og hun har ikke overvejet dette 

scenarie. Man skal være mere opmærksom på, at revisoren også tjekker det. Foreningen burde 

formulere noget, så der klart signaleres, at man har drøftet og tænkt over dette emne/ scenarie, og at 

man i nogle distrikter dispenserer pga. mangel af kandidater. Bestyrelsen skal være i den position, at 

den kan underskrive årsberetningen med god samvittighed. 
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Petra Mohr er enig med formanden i, at man fremhæver problematikken. Det bør ikke være et 

standard-scenarie, men at man i nogle distrikter dispenserer for reglerne vedr. nære pårørende, og 

fremlægger det skriftligt. 

 

Anne Mette Jensen er lidt overrasket over denne diskussion, for det er ikke et problem inden for den 

tyske kommunalbestyrelse. 

 

Gerd Pickardt henviser til, at en kommunalbestyrelse ikke er en ”Eingetragener Verein”. Der er 

væsentlige legale forskelle. 

 

Anne Mette Jensen vil gerne have, at organisationsudvalget kigger på notatet vedr. 

inhabilitetsreglerne igen. 

 

Peter Hansen henviser til, at reglerne også bør gælde for revisoren. 

 

Formanden er enig med Peter Hansen i det. 

 

Mødelederen henviser til, at indstillingen er at drøfte notatet, men ikke at man bør beslutte noget i 

dag. Han er enig med Anne Mette Jensen i, at organisationsudvalget kigger på udkastet igen og der 

forelægges et nyt udkast til næste hovedstyrelsesmøde. 

 

Bjørn Egeskjold efterspørger, om organisationsudvalget kan sende et udkast ud til hovedstyrelsen 

før næste hovedstyrelsesmøde, så man kan diskutere det med distrikterne. 

 

Formanden foreslår, at man sender det nuværende udkast ud. 

 

Bjørn Egeskjold påpeger, at der mangler nogle ting i det nuværende udkast. 

 

Mødelederen mener, at organisationsudvalget vist nok kan nå at sende et nyt udkast ud.  

 

Generalsekretæren anbefaler stærkt, at denne sag lukkes ved næste hovedstyrelsesmøde. 

Han appellerer til hovedstyrelsesmedlemmernes beslutningsansvar. Man kan godt gå ud og diskutere 

det i distrikterne, men det må ikke trække ud i månedsvis før en beslutning træffes. Det bør være på 

plads inden den næste revision finder sted i februar 2020. 

 

Generalsekretæren udtaler, at han er nødt til at understrege, at foreningen skal vise, at den tager 

disse ting alvorligt. Hovedstyrelsen bør sikre en vedtagelse ved næste hovedstyrelsesmøde. 

 

Formanden er enig med generalsekretæren.  

 

 

9. Amtskonsulenternes årlige indberetninger om det danske arbejde i Sydslesvig 

Generalsekretæren orienterer om, at hver konsulent vil gå ind på et kernespørgsmål fra deres 

beretning. 

 

Mødelederen henviser til, at Flensborg by starter med sin beretning. Han giver ordet til Kay von 

Eitzen.  
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Flensborg by - Kay von Eitzen er lidt ked af, at de mere ”krævende” arrangementer, som for 

eksempel politisk brunch ikke er så velbesøgte som en bingo aften. Det samme gælder koncerterne. 

Den klassiske genre er ikke så velbesøgt som for eksempel jazz. Man kan nemt fylde Idrætshallen 

med mennesker, når man tilbyder mad og drikkevarer, men han mener, at man også burde kunne 

krydre disse arrangementer med lidt mere indhold. Han appellerer til, at alle inden for mindretallet 

tager dette til sig og understøtter disse arrangementer lidt mere.  

 

Flensborg Amt – Marike Hoop 

Jeg har I min beretning skrevet om den lammelse, der tidligere på året i forbindelse med de mange 

bebudede skolelukninger har ramt en hel del distrikter i Flensborg Amt, og som førte til, at 

aktivitetsniveauet faldt. Efterhånden er distrikterne kommet i gang igen og afholder deres julefrokoster 

og andet godt. Men bekymringen for mindretallets og SSF’s fremtid er der endnu.  

Vil det lykkes at bibeholde SSF Vanderup/Jørl Distrikt? Hvad sker der ved yderlige skolelukninger? 

Hvad med de mange tomme bygninger?  Hvem skal betale for driften? Vi ved det ikke, og på Flensborg 

Amts delegeretmøde var der bekymring for, om mindretallet i fællesskab tog sig af denne 

problemstilling. Og om SSF deltog aktivt i debatten om kommende ændringer. Et emne, der igen var 

oppe i den forbindelse er de mange forskellige måder, som Sydslesvig er delt op på, hvor amter, 

distrikter, skolekredse, kirkekredse skærer uhensigtsmæssigt over hinanden. Er det noget man kan 

rette op på, når nu de uundgåelige centraliseringer besluttes?  

I forbindelse med formandsvalget sendte de delegerede spørgsmål med udgangspunkt i deres 

bekymring. Og på amtsgeneralforsamlingen vil det nok også blive et emne. Hvor går vejen hen?  

 

Sydtønder amt – Lars Petersen 

Han tilslutter sig Marike. Han er meget glad for, at distrikterne i Sydtønder amt er blevet meget gode 

til at arbejde sammen. Folk går efter ting, der interesserer dem og ikke, om det er ens eget distrikt, 

der arrangerer. Desværre blev man nødt til at fusionere igen i år. Tinningsted har nu fusioneret med 

Læk. Tinningsted-medlemmerne er blevet godt optaget i Læk, så det lader til at gå den rette vej. Den 

nye bestyrelse har medlemmer fra begge distrikter.  

En stor begivenhed, man har arbejdet på i amtet siden 2018, er, at man har begyndt at arbejde 

sammen med det tyske mindretal i Tønderområdet. Man er i gang med at organisere et fælles 

arrangement for at markere 100-års jubilæet i Tønder gågade. Arrangementet finder sted den 3. 

oktober 2020 og alle er velkomne. Der vil være taler, musik, udstillinger. Da man først mødte med det 

tyske mindretal varede det kun ca. 5-6 minutter og så talte alle sønderjysk.  

 

Husum Amt – Peter Hansen  

Han kommenterer vedr. medlemstallene, at computersystemet har været en udfordring for dem og de 

har fremlagt de tal, de kunne få ud af systemet.  

Pga. bekymringen inden for mindretallet, at det er svært at få de unge med, har han fokuseret lidt på 

bestyrelsernes alderssammensætning. Han er glad for og må konstatere, at amtets gennemsnitsalder 

i bestyrelserne er, at den ældste er 53 år i gennemsnit og den yngste er 42 år.  

57 % af medlemmerne er under 57 år og de fleste medlemmers alder ligger mellem 31 og 46 år: Den 

aldersgruppe, hvor man typisk stifter familie. Det ser han som noget meget positivt. Han går ind på 

foreningsudviklingen, som de i amtet ser som en rutine og ikke som ”særlige aktiviteter / 

begivenheder”. I øjeblikket fokuseres på, hvordan man bedst kan rekruttere bestyrelsesmedlemmer.  
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Gerd Pickardt synes, at det er lidt uheldigt, at tallene ikke hænger sammen. Desværre må han 

konstatere, at der ikke er et eneste sted i Husum amts beretning, hvor tallene stemmer overens. Delvis 

er dette også tilfældet i Flensborg bys beretning. Der er en diskrepans på 160 medlemmer mellem 

hans tal og tallene, amtet fremlægger. 

 

Kay von Eitzen er enig med Peter Hansen i, at de også havde udfordringer med systemet vedr. 

medlemstallene. 

 

Generalsekretæren påpeger, at tallene kommer decentralt fra amterne. Hvis det holder vand, hvad 

der er blevet sagt, så skal man kigge på systemet og processen. Systemet er blevet udarbejdet og 

tilpasset over årene. Det tages op på næste konsulentmøde.  

 

Ejdersted amt – Kerstin Pauls  

Hun må desværre konstatere, at medlemmerne bliver mere og mere egoistiske. Mange forældre 

udnytter arrangementerne og hjælper ikke til. Det går op og ned i Ejdersted. Situationen kan ændre 

sig fra det ene øjeblik til det andet. Den største udfordring er, at 90 % af de ansatte samt skoleleder 

ikke bor i Ejdersted. Desværre har det en negativ effekt for mindretalsarbejdet. Konsekvensen er, at 

mange forældre synes, at hvis lærerne ikke involverer sig, hvorfor skal de så? Der er dog ikke kun 

negativt at berette. Der er mange arrangementer, hvor man fylder en hel bus, meget aktive distrikter 

og medlemmer. I morgen har vi åbent hus. 

 

Gottorp amt – Lars Thomsen 

 

Overskrift 1 - Fornyelse og nytænkning i distrikternes bestyrelsesarbejde. 

Som der kan læses i indberetningen fra Gottorp amt er der stadigvæk en del udfordringer ved at kunne 

opretholde aktive bestyrelser i distrikterne. Bestyrelsen for Gottorp amt har sat adskillige initiativer i 

gang for at styrke og servicere distrikterne i deres daglige foreningsarbejde. Der lægges særlig vægt 

på kommunikation i øjenhøjde for nøje at kunne følge distrikternes udvikling henholdsvis at kunne 

servicere distrikterne omkring deres udfordringer og ønsker. Blandt andet bydes der på regelmæssige 

workshops, som vi kalder ”Formandscafe”, hvor distriktsformænd indbyrdes kan drøfte situationen i 

deres respektive distrikt. Uden om den store dagsorden drøftes der blandt andet årsplanlægning, 

hvilke kulturtilbud man burde byde ind med, hvordan man når frem til nye medlemmer, hvor er der 

mulighed for fælles aktiviteter hen over distriktsgrænser, økonomi og meget mere. Et tilbagevendende 

emne på disse møder er igen og igen bestyrelsesarbejdet i distrikterne.  

Overordnet må man sige, at det fra år til år bliver sværere at finde personer, der er villige til at gå ind 

i bestyrelsesarbejdet. Lytter man til distrikterne, er årsagen hertil hovedsageligt tidsmangel og en hvis 

uvilje mod at forpligte sig til to års bestyrelsesarbejde. Tit melder medlemmerne ud, at de gerne vil 

være aktive i projekter, gerne vil give en hånd over et vist tidsrum, men ikke vil overtage ansvar for 

lokalforeningens ve og vel i to eller flere år. 

Amtsstyrelsen og konsulenten har ved adskillige distriktsgeneralforsamlinger gjort opmærksom på, at 

det er op til distrikterne selv, hvordan deres bestyrelsesarbejde formes og omsættes. Men desværre 

lader det til at strukturerne omkring bestyrelsen / posterne stadig skræmmer folk fra at lade sig vælge. 

Så hvis der her i aften sidder et hovedstyrelsesmedlem, der ligger inde med en helt ny og revolutionær 

ide, så må han/ hun gerne kontakte mig. 

Overskrift 2 - Spild af ressourcer. 
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Under punkt 3. i min indberetning skriver jeg, at Slesvighus som kultursted, forsamlingshus og centralt 

tilløbssted sørger for synlighed omkring SSF som aktiv kulturaktør i byen Slesvig og omegn, og at 

antallet af aktiviteter på stedet viser et stigende tal.  

Er det så godt nok? Jeg mener nej. 

Fra sommeren 2019 har Landestheater flyttet deres samtlige aktiviteter omkring teater-produktioner 

til Rendsborg. Det har medført, at husets teatersal og ”Lille sal” hen over længere tidsrum står tomme 

og ubrugte. En situation som jeg ærlig talt har det lidt dårligt med. 

Godt nok er SSF på overordnet plan, på amtsplan og på distriktsplan flittig til at bruge stedets lokaler. 

Det samme gælder for SSW. Men vores antal af aktiviteter er langt fra de muligheder, vi har på 

Slesvighus. Man må have i baghovedet, at SSF i forhold til flertallets foreninger og kulturaktører 

befinder sig i den luksuriøse situation at råde over et fremragende kulturhus med alle nødvendige 

muligheder for at skabe og byde ind med kultur af enhver slags. Så derfor følgende spørgsmål til 

hovedstyrelsen: 

 

Hvorfor ikke udnytte Slesvighus´ ressourcer?  

Hvorfor ikke rekvirere indtægter gennem Slesvighus som et professionelt spillested? 

Tør man tænke nyt omkring en professionel markedsføring, drift og et målrettet koncept for 

Slesvighus? 

Er der et lokalt behov for et professionelt drevet kulturhus og ligger der muligheder i det? 

Sidst nævnte spørgsmål vil jeg gerne selv besvare med et JA! 

 

Ja, og jeg ved det jo godt, at der i SSF`s vedtægter ikke står noget om, at vi skal være 

erhvervsdrivende, men alligevel vil jeg venligst bede hovedstyrelsen om at ”tygge” lidt på mine 

spørgsmål. 

 

Rendsborg- Egernførde amt – Dorthe Salchow 

Hun konkluderer, at foreningsudvikling har og fortsat vil have stor prioritet. Og at der er mange 

forskellige meninger om, hvad foreningsudvikling er. Er det foreningsudvikling at servere sushi i stedet 

for grønlangkål? – for eksempel. 

 

Formanden takker for beretningerne og synes, at det er super vigtigt, at man har konsulenterne ude 

i de forskellige amter. 

 

Generalsekretæren opsummerer amtskonsulenternes fokuspunkter og beder hovedstyrelsen om at 

forholde sig til dem. Nu kan der foreningudvikles. 

 

Bjørn Egeskjold henviser til, at der er mange spørgsmål, og at man lige må tygge på det. Det handler 

om fællesskab, så det er lige meget om man spiser grønlangkål eller sushi. 

Vedr. spørgsmålet om medarbejdere skal deltage i forskellige arrangementer, der finder sted ved 

deres arbejdsplads eller, der hvor de bor: Han synes bare, at det er vigtigt, at de kommer. Vedr. at 

have Slesvighus, som et ”professionelt” spillested. Det kan han ikke forholde sig til  

 

Generalsekretæren bekræfter, at man godt må leje det ud.  

 

Formanden konstaterer, at der ikke lader til at være megen diskussionslyst  

 

Mødelederen henviser til, at når man bruger indtægterne til sine egne kulturelle formål, er det ok.  
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Anne Mette Jensen synes at kunne huske, at der var diskussion om, at man ikke ville have 

Landestheater mere på stedet. 

 

Lars Thomsen henviser til, at amtet ikke kan servicere flere arrangementer lige for tiden, og om man 

derfor skulle overveje, at Slesvighus bliver til et professionelt spillested med egen hjemmeside etc. 

 

Petra Mohr vil bare henvise til, at Gottorp amt ikke har været imod Landestheater. Indtægterne har 

hjulpet økonomien meget, men de kan ikke som forening fylde Store Sal i Slesvighus. Der er behov 

for flere små lokaler, så medlemmerne kan holde deres ”små” arrangementer og møder. Det er der et 

stort behov for.  

 

Kirsten Vognsen Weiss henviser til, at diskussionen kun drejer sig om Store Sal og Lille Sal i 

Slesvighus. 

 

Fred Witt er ikke helt enig med amtskonsulenternes beretning vedr. foreningens udvikling. Når han 

kigger på sit distrikt, kan man samle 2300 mennesker til 20 arrangementer. Det er noget, man kan 

være stolt af. Han henviser til, at hele mindretallet har arrangementer, som folk også gerne vil deltage 

i. Endvidere er det kendt, at lærerne ikke bor der, hvor de arbejder. Nogle gange skal man bare være 

kreativ og spørge folk også uden for foreningen, om de kan give en hjælpende hånd, de fleste siger 

ja. Arrangementsantallet kan ikke kun gå op hele tiden. 

 

Peter Hansen synes, at udflugter etc. også kan være meget kulturelle, når medlemmerne/ børnene 

får fortalt om f.eks. dansk forhistorie etc. Han henviser til, at noget af det bedste, der nogensinde er 

blevet sagt på Husumhus er det, Lars Petersen engang sagde: ”Det er lige meget, hvad de snakker 

om, så længe de snakker dansk.” Arrangementer med spisning kan nemt opfylde foreningens 

formålsparagraf, hvis man diskuterer, hvorfor julefrokost hedder julefrokost, selvom den spises om 

aftenen. Bare for at nævne et eksempel.  

 

10. Valg af 2. repræsentant i Samrådet 

 

Petra Mohr foreslår Kirsten Vognsen Weiss som kandidat. 

 

Kirsten Vognsen Weiss er indstillet på at tage imod et evt. valg. 

 

Annemarie Erichsen foreslår Steen Schröder som kandidat. 

 

Steen Schröder er ligeledes indstillet på at tage imod et evt. valg. 

Jørn Fischer overtager mødeledelsen under valghandlingen. 

 

Der er 21 stemmeberettigede. 

Resultatet af den skriftlige afstemning med den gule stemmeseddel:  

 

Steen Schröder:  14 ja stemmer 

Kirsten Vognsen Weiss:    7 ja stemmer 

 

Dermed er Steen Schröder valgt som 2. repræsentant i Samrådet.  
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Steen Schröder genoptager sit hverv som mødeleder.  

 

 

11. Eventuelt 

Formanden foreslår, at man viser hensyn over for samarbejdspartneren BDN og flytter SSF’s 

landsmøde 2020, idet datoen 7. november 2020 kolliderer med nordslesvigeres Deutscher Tag, der 

ligeledes besøges af VIP’ere fra syd og nord. Hun foreslår, at vi flytter landsmødet til den 14. november 

2020. 

 

Tine Bruun Jørgensen henviser til, at hele Teater- og koncertudvalget er på teaterseminar den 

weekend, og at udvalgene står på valg i 2020.  

 

Generalsekretæren appellerer til, at man finder en ny dato, da 2020 er et særligt år og pga. SSF’s 

gode samarbejde med BDN. Datoen for BDN’s Deutscher Tag var ikke på forhånd kendt. På baggrund 

af udsagnene ”fra et mod hinanden til et med hinanden, og et for hinanden”, bør man finde en ny dato 

og foreslår den 24. oktober 2020.  

 

Mødelederen konstaterer, at datoen ikke kolliderer med efterårsferien, idet sidste feriedag er den 16. 

oktober.  

 

Konklusion: 

 Hovedstyrelsen beslutter, at landsmødet finder sted den 24. oktober 2020. 

 

Formanden beder hovedstyrelsen om at overveje emner, man burde diskutere på næste års 

hovedstyrelsesseminar, og at disse tages op på næste hovedstyrelsesmøde den 21. januar 2020, så 

man kan drøfte og beslutte seminarets dagsorden.  

 

 

23. december 2019 

JAC/wg  


