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REFERAT fra (3/2017) 
 
 SSF’s hovedstyrelsesmøde 
 
 tirsdag den 9. maj 2017, kl. 18.30, 
 på Bredsted Danske Skole, Herrmannstr. 8 a, 25821 Bredsted 
 
 
Delegerede: Frauke Alberts, Nadine Baumann-Petersen, Tine Bruun Jørgensen, 

Annemarie Erichsen, Jörn Fischer, Kirsten Futtrup, Jon Hardon Hansen, 
Niels-Jørgen Hansen, Anne Mette Jensen, Margrid Jensen, Elsbeth Ketelsen, 
Preben K. Mogensen, Annette Neumann, Sven Nielsen, Knud Ramm-
Mikkelsen, Steen Schröder, Maren Schultz, Karsten Weber 
 

Andre: Christiane Bodenhagen, Henry Bohm, Ilwe Boysen, Jens A. Christiansen, Kay 
von Eitzen, Erik Fredens, Jette Hanisch, Henrik Hansen, Peter Hansen, 
Marike Hoop, Nina Lemcke, Michael Oetzmann, Kerstin Pauls, Lars Petersen, 
Gerd Pickardt, Karen Rettig, Karin Schmidt, Klaus Stausbøll, Lars Thomsen, 
Dorthe Weis Salchow, 

 
Afbud: Tine Andresen, Dirk Clausen, Bjørn Egeskjold, Gitte Hougaard-Werner, 

Lisbeth Kochanski, Povl Leckband, Petra Katja Mohr, Lars Nielsen, Gerd 
Pickardt, Karen Scheew, 

 
Referent: Referat og optagelse på bånd, JAC/jh 
 
 
 
 
Dagsorden: 

1. Spørgetid for medlemmer af foreningen, jvf. vedtægternes § 12, stk. 7 
2. Mødet åbnes – beslutningsdygtighed jvf. § 6 
3. Valg af dirigent 
4. Referatet fra den 14. marts 2017 
5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden 
6. Formandens beretning 
7. Nyt fra SSF's udvalg  

 8. Kulturudvalgets beretning v/ Knud Ramm-Mikkelsen 
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    - Drøftelse og godkendelse af beretningen 
9. Billedsamlingsudvalgets beretning v/ Erik Fredens 

 10. Eventuelt 
 11. Evt. lukket møde 

 
 
 
 
Lærer Christiane Bodenhagen: Skolen fylder 70 år i 2018. Foreningslokalet på skolen bruges af 
alle organisationer og til alle formål: SSF, Kirken, SFO etc. Der er for tiden 8 klasser, en klasse er 
sammenlagt p.g.a. dalende elevtal. Efter ferien kommer 18 nye elever, så man er på 120. Vi 
starter hver dag med morgensang, derefter 15 minutter motion i en eller anden form, inden vi går 
i gang med undervisningen. Skolen har en HFO-ordning (Fællesskolens HeldagsfritidsOrdning), 
som bliver modtaget i et begrænset omfang, og i den sammenhæng holder man dyr, bl.a. slanger 
og høns. Der er 4 timers frisiskundervisning om ugen. Børnehaven må også tilbyde frisisk, men 
man mangler en underviser. Et nyt skoleår starter med en eller to emneuger på tværs af alle 
årgange for at ryste børnene sammen. I de sidste år er man sammen med andre vestkystskoler 
kommet med i projektet ”Vestjylland – Natur, kultur og fodbold” i Skjern. 
 
Forsamlingen synger sangen ”Sü wjarn e deege dan” (Those were the days med frisisk tekst af 
Gary Funck). 
 
Distriktsformand Henry Bohm: Distriktet har nu 343 medlemmer. Distriktets mødested har hidtil 
været foreningslokalet, men nu har man også fået mødelokaler i Clementshus, hvor bl.a. Aktive 
Kvinder holder til. Der er faste arrangementer, bl.a. hver tirsdag Café Clemmen. Institutionerne 
og organisationerne har en fælles hjemmeside www.bredsted.eu. I de sidste 2-3 år har man haft 
tre indsatsområder: synliggørelse, kommunikation og medlemshvervning. SSF-bestyrelsen har 
fået veste med SSF-logo og navn, så man er synlig ved arrangementerne. Derudover har man 
anskaffet et beach-flag. Alle foreninger mødes til fællesmøder, og man har en fælles facebook-
side ”Dansk i Bredsted”. Distriktet har prøvet at hverve nye medlemmer ved indskoling og 
forældremøder i skolen og børnehaven; det er vigtigt, at man allerede begynder at hverve i 
vuggestuen, hvilket dog er en vanskelig opgave. I børnehaven kører man al kommunikation via 
internettet, men den personlige kontakt er vigtig og kan ikke erstattes af en hjemmeside eller 
skoleintra. Indfører man it-systemer, må den personlige kontakt styrkes yderligere. 
 
 
1. Spørgetid for medlemmer af foreningen, jvf. vedtægternes § 12, stk. 7 
 
Der er ingen spørgsmål. 
 
 
2. Mødet åbnes – beslutningsdygtighed jvf. § 6 
 
Mødet åbnes. Der er 18 stemmeberettigede hovedstyrelsesmedlemmer til stede, og 
hovedstyrelsen er dermed beslutningsdygtig.  
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3. Valg af dirigent 
 
Kirsten Futtrup forslås og vælges som mødeleder. 
 
Mødelederen takker for valget og konstaterer, at mødet er rettidigt indvarslet og lovligt. 
 
 
4. Referatet fra den 14. marts 2017 
 
Der er ingen bemærkninger til referatet. Det er dermed godkendt. 
 
 
5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden 
 
Der er ingen ændringer eller tilføjelser til dagsordenen. Der er et enkelt punkt under ”Lukket 
møde”. 
 
 
6. Formandens beretning 
 
Landdagsvalget i Slesvig-Holsten. 
Meningsmålingerne havde allerede varslet, at resultatet af landdagsvalget ville munde ud i en 
skuffelse for regeringen. 
 
Jo mere vi nærmede os den 7. maj, desto dårligere blev prognoserne for en mulig fortsættelse af 
kystkoalitionen. En ellers fortrøstningsfuld ministerpræsident Albig måtte på målstregen se sig 
overhalet af en ung 42-årig mand fra Egernførde. 
 
Daniel Günther blev kastet ud i valgkampen som ny partileder for de konservative, efter at 
Ingbert Liebing fra Sild havde smidt håndklædet som CDU's spidskandidat sidste efterår. Han 
formåede ikke bare at indhente SPD's forspring i løbet af blot godt og vel fire uger, men endda at 
overhale socialdemokraterne eftertrykkeligt med ikke mindre end godt 5 pct. 
 
Det er en stor skuffelse, at regeringskoalitionen ikke kunne stå distancen, og at vi nu atter må 
tage plads på oppositionsbænken. Men lige så bitter, at vi må konstatere, at vort mindretals- og 
regionalparti ligesom sine regeringspartnere er gået tilbage med over 1 pct. fra 4,6 pct. til 3,3 pct. 
 
Men når det er sagt, så er det jo SPD's ekstremt dårlige valgresultat, der er skyld i den rød-
grønne-blå regerings endeligt. Det eneste, vi kan glæde os over er, at vi trods tilbagegangen i 
antal stemmer fortsat vil være repræsenteret med tre i mandater landdagen. 
 
Mindretalsrapport. 
Vi må håbe på, hvad angår mindretalspolitikken i den kommende nye regering, at den vil 
fortsætte der, hvor den gamle slap. 
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Godt nok beskylder de konservative kystkoalitionen for at have bremset udviklingen i vores 
delstat i den forgangne valgperiode. Men det gælder under ingen omstændigheder på det 
mindretalspolitiske område. 
 
Aldrig er der gjort så store fremskridt omkring ligestillingen af vort mindretal som i de forløbne 
sidste fem år. Det vidner den 250 sider lange mindretalsrapport, der blev drøftet i landdagen den 
22. marts, på bedste vis om. Repræsentanter for alle delstatens mindretal var den dag sammen 
med mindretalskommitterede Renate Schnack og generalkonsul Henrik Becker-Christensen 
mødt frem i Kiel for at følge debatten. 
 
Der er ytret bekymring for, at en ny koalitionsregering dannet af CDU og FDP vil betyde 
vanskelige tider for mindretallene i landet. Med hensyn til den bekymring vil jeg holde alle partier i 
landdagen fast på, at de alle sammen støttede positivt op om regeringens mindretalsrapport, da 
den blev fremlagt i Kiel. En fremragende rapport, som jo netop genspejler de mindretalspolitiske 
landvindinger, der er blevet gjort i de sidste fem år, ikke mindst takket være SSV's og Renate 
Schnacks ihærdige indsats. 
 
Uanset hvilke partier, der måtte indgå i den nye koalitionsregering, vil mindretallet sammen med 
SSV søge dialogen og indgå i et konstruktivt samarbejde med denne.  
 
Vi håber selvfølgelig det bedste for mindretallene og det politiske klima i delstaten i de 
kommende fem år. Jeg regner ikke med, at den nye regering, hvad det angår, ønsker at skrue 
tiden tilbage til 2010. 
 
Samrådet. 
På det sidste samrådsmøde den 20. marts fremlagde Gæsteværelsesudvalget en køreplan for 
Christianslysts driftsmæssige fremtid. Udvalget foreslår, at de sydslesvigske organisationer 
solidarisk sikrer Christianslyst med en underskudsgaranti på max. 195.000 € for hhv. årene 2019 
og 2020. Finansieringen ønskes sikret gennem Sydslesvigudvalgets projekt- og anlægsmidler. 
P.t. er Christianslysts drift i årene 2017 og 2018 sikret via et ekstra tilskud fra Sydslesvigudvalget 
og Grænseforeningen. 
 
Gæsteværelsesudvalgets anbefaling besluttede Samrådet at sende til Sydslesvigudvalget. Det 
skal dog bemærkes, at hverken Sundhedstjenesten eller Flensborg Avis støtter anbefalingen 
økonomisk. 
 
Den 2. maj fik Samrådet et svarbrev fra Sydslesvigudvalget. I det henvises der til at fordelingen 
af danske statstilskud følger de almindelige bevillingsregler. Da finansloven er etårig, kan 
Sydslesvigudvalget i 2017 ikke reservere midler for årene 2019 og 2020. Derfor opfordres 
Samrådet til at fremsætte Gæsteværelsesudvalgets forslag i forbindelse med bevillingstildelingen 
for 2019 hhv. 2020. Samrådet fik med andre ord hverken et ja eller et nej fra København på den 
foreslåede redningsplan. 
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Gæsteværelsesudvalget har opfyldt sin mission og blev derfor nedlagt. Til gengæld tager SdU og 
Dansk Skoleforening initiativ til at nedsætte et strategiudvalg, der skal se på, hvorledes og hvor 
mindretallet sikrer nye gæsteværelser, når Christianslyst lukker 2020. 
 
Endelig drøftedes Sydslesvig-konferencen. Hvorledes kommer man videre med de to 
hovedemner, der blev debatteret. 
 
På den ene side en mission og vision for mindretallet samt på den anden side udformningen af 
en fælles sprogpolitik for alle mindretalsorganisationer. Her lægges der op til, at DSF og SdU 
nedsætter en gruppe, der beskæftiger sig med sprogpolitikken. I processen indgår de stikord, 
som arbejdsgrupperne på konferencen nedfældede på plakaterne. SSF vil tage sig af 
nedsættelsen af et Sydslesvigkanon-udvalg, der også inddrager tankerne og holdningerne 
omkring mindretallets mission og visioner. 
 
Grundlæggende var Samrådet enig om, at mindretallets basis skal inddrages i udarbejdelsen af 
en Sydslesvig-kanon. 
 
2020. 
Aabenraa kommune har blandt 48 ansøgere valgt at ansætte tidligere overborgmester Simon 
Faber som projektleder for markeringen af 100-året for Genforeningen 2020 pr. 1. juni i år. Et 
meget godt valg at placere en dansk sydslesviger i den centrale funktion. Som tidligere 
informationskonsulent for SSF og overborgmester i Flensborg kommer han med et gedigent 
netværk og kendskab både til det danske og tyske mindretal samt politikerne på begge sider af 
grænsen på både kommunalt, regionalt og statsligt plan. Hans to-sprogethed gør ikke valget 
ringere. 
 
På det sidste møde i Præsidiet på Folkehjemmet i Aabenraa den 3. april fastlagdes de 
væsentligste arrangementer og datoer for markeringen af genforeningen. 
 
Vær venlig at notere i jeres kalender: 
 

• Den 9. juli 2020 i København, dagen, da kong Christian X 1920 i statsrådet underskrev 
loven om indlemmelse af De Sønderjydske Landsdele i Kongeriget. 

• Den 10. juli 2020 Dronningen og kongefamilien ankommer med Dannebrog i Kolding 
havn og overskrider grænsen ved Frederikshøj. 

• Den 11. juli 2020 stor genforeningsfest i Kongeskansen på Dybbøl. Udover taler og 
andre indslag og under deltagelse af evt. en højtstående tysk politiker, overvejes det at 
tilbyde de unge en dansk- tysk rockkoncert. 

• Den 12. juli 2020 møde i Kruså/Flensborg hhv. Tønder og Møgeltønder mellem 
Dronningen og mindretallene. 

 
Disse datoer fejres som de fire store nationale begivenheder i genforeningsåret, mens der på 
regionalt plan fokuseres på den 10. februar og den 14. marts. Dertil må vi så føje vort eget 
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Årsmøde i 2020 og naturligvis være deltager i en række dansk-tyske møder på nationalt, 
regionalt og kommunalt plan syd som nord for grænsen. 
 
På tysk side er man endnu ikke så langt med forberedelserne. Her vil man næppe fokusere på 
genforeningen men rette sin opmærksomhed på selvbestemmelsesretten, som Folkeretten 
garanterer. Men det påtænkes at nedsætte et præsidium med landdagspræsident Klaus Schlie 
for bordenden. Her skal det danske og tyske mindretal også være repræsenteret. 
 
Unesco immateriel verdenskulturarv. 
Sidste nyt fra denne front er, at SSF og BDN er kommet videre i den officielle proces omkring en 
ansøgning, der går ud på at få det dansk-tyske grænseland og mindretallene, set i en 
samfundspolitisk kontekst med udgangspunkt i Bonn-København erklæringerne, anerkendt som 
verdenskulturarv hos UNESCO i Paris. Der er etableret et godt samarbejde med ministeriet i Kiel 
om udformningen af ordlyden til en sådan ansøgning. Derudover er SSF og BDN i den her 
sammenhæng også i kontakt med Kulturarvsstyrelsen i Danmark, der dog først har en 
ansøgningsprocedure klar til efteråret. 
 
Hvis ellers alt kommer til at forløbe som ønsket med myndighederne i Danmark og Tyskland, vil 
en anerkendelse kunne foreligge ultimo 2019. Denne anerkendelse vil naturligvis også inddrages 
i markeringerne af genforeningen i 2020. 
 
Region Syddanmark. 
Den 30. marts mødtes generalsekretæren, SSV's landssekretær og undertegnede med Region 
Syddanmarks dansk-tyske udvalg på Flensborghus. Formand for udvalget er Hans Philip Tietje. 
På mødet orienteredes udvalget om mindretallet og landdagsvalget. 
 
Selvom der p.t. er lidt grus i maskineriet omkring det grænseoverskridende dansk-tyske 
samarbejde, var man selvfølgelig enig om at holde fast i og uddybe samarbejdet. Rent strategisk 
vil det nok være nemmere at fremme det grænseoverskridende samarbejde ved at fokusere på 
helt konkrete projekter og dermed holde det på et lavpraktisk plan. Visionen må være at gøre de 
to udkantsområder nord og syd for grænsen til ét stort vækstområde, som hele grænseregionen 
kan profitere af. 
 
Det var i øvrigt det tredje møde med Region Syddanmark på Flensborghus siden sidste valg til 
regionsrådet. En bekræftelse på, at vort mindretal ses som en vigtig aktør i udviklingen af det 
grænseoverskridende samarbejde. 
 
Generalkonsulstillingen. 
Stillingen som generalkonsul i Flensborg er nu officielt blevet slået op af Udenrigsministeriet. 
 
Ifølge opslaget skal generalkonsulen bl.a. arbejde med dialog og interessevaretagelse i forhold til 
det danske mindretal og til lokale og danske myndigheder. Generalkonsulens interesse- og 
virkefelt spænder bredt; fra kultur og skoleforhold til understøttelse af samarbejde i regionen og 
på tværs af grænsen. Generalkonsulen skal understøtte de danske mindretals aktiviteter og 
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vilkår, herunder via synlighed og aktiv deltagelse i det offentlige rum. Stillingen er tidsbegrænset 
til fem år. Ansøgningsfristen er grundlovsdag den 5. juni. 
 
Stillingsopslagets indhold imødekommer på bedste vis Samrådets forventninger til 
generalkonsulens opgaver. Opslaget flugter på bedste vis mindretallets forventning til den ny 
generalkonsul. 
 
I et brev sendt til statsministeren i december 2016 pointerer Samrådet, at kontakten til det 
danske mindretal og fokus på det danske arbejde i Sydslesvig forventes at udgøre én af 
generalkonsulens hovedopgaver. 
 
Det er jo lige præcis de opgaver, vores nuværende generalkonsul Henrik Becker-Christensen på 
fortrinlig vis har mestret i de sidste 18 år. Samrådet håber, at hans efterfølger pr. 1. september i 
år vil løse opgaven på samme dygtige måde. 
 
Folkemødet. 
Programmet for Folkemødet på Bornholm, som afholdes fra den 15. - 18. juni, er stort set ved at 
være på plads. 
 
I samarbejde med Grænseforeningen og Sydslesvigudvalget har SSF udarbejdet et alsidigt 
program, der stort set giver alle vore organisationer lejlighed til at præsentere og markere sig i 
Sydslesvig-teltet på Cirkuspladsen i Allinge. 
 
SSF og Grænseforeningen er ansvarlig for langt de fleste debatmøder. Men denne gang står 
også Centralbiblioteket, Sundhedstjenesten, Flensborg Avis samt DKS for en række 
diskussionsrunder. 
 
Endvidere vil mindretallet deltage med en langt større delegation fra Sydslesvig end i de 
forgangne år. På den måde vil vi være langt mere synlige på politik festivalen i år.  
 
Skoleforeningen sender 20 elever fra Duborg-Skolen og 20 elever fra A.P. Møller Skolen til 
solskinsøen. Endvidere dukker der 20 kulturambassadører op. Så vort mindretals ungdom vil 
være godt repræsenteret i år. 
 
Foreningsudvikling. 
På torsdag afholdes den sidste af i alt syv by- og amtsgeneralforsamlinger i Husum. Så mødes, 
som besluttet her i hovedstyrelsen, tænketanken igen for at evaluere de tanker, ideer, forslag og 
holdninger, der fremkom på amtsgeneralforsamlingerne omkring foreningsudvikling. 
 
Jeg selv har deltaget i de tre amtsgeneralforsamlinger i Tønning, Nibøl og Slesvig. På alle tre 
møder var især overvejelser omkring distriktsfusioner og samarbejde på tværs af distrikts- og 
amtsgrænser i fokus. 
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Glædeligt at kunne registrere, at man vil fornyelse, nytænkning, forandring, et tættere 
samarbejde henover både geografiske og mentale grænser, flere større fællesarrangementer, 
fælles årsmøder i ny iklædning hhv. nye rammer. Ja, man vil nyt uden at kaste traditionerne over 
borde. Men også styrkelsen og intensiveringen af samarbejdet med Skoleforeningens 
institutioner er et stærkt ønske i vore distriktsbestyrelser. 
 
Tillige kan man registrere en åbenhed for at informationer, oplysninger og medlemspleje i 
stigende grad foregår digitalt med skyldig hensyntagen til den generation og de medlemmer, som 
ikke er online. Selvfølgelig skal vi også mødes analogt og ikke bare digitalt. Sidegevinsten ved en 
øget digitaliseret kommunikation er, at der er mange penge at spare på portoudgifter. Penge man 
med glæde kan investere i kultur og sprog. 
 
Dansk sprog og danske værdier blev ikke drøftet særlig intensivt. Men den diskussion og opgave 
med at formulere og omsætte en sprogpolitik samt at udarbejde en Sydslesvig-Kanon tager 
Samrådet sig som sagt af. I processen inddrages selvfølgelig også mindretallets basis. 
 
FUEN & MSPI 
Som I ved, har FUEN vundet en etapesejr mht. til anerkendelse af borgerinitiativet MSPI. Et 
initiativ, som jo går ud på at pointere, at EU-kommissionen har et medansvar for, at en række 
mindretalsrettigheder og mindretalsstandarder overholdes i EU's medlemslande. 
 
Det handler altså om at beskytte nationale og sproglige mindretal, samt at fremtidssikre og styrke 
den kulturelle og sproglige mangfoldighed indenfor EU. 
 
Anerkendelsen betyder, at døren nu er blevet åbnet for, at FUEN kan begynde med at indsamle 
én million underskrifter i mindst en fjerdedel af EU's medlemslande dvs. i syv stater. 
 
Borgerinitiativet vil være det centrale emne næste uge på FUEN kongressen i Cluj i Rumænien. 
Her vil startskuddet lyde for den analoge underskriftsindsamling. Noget senere på året vil man 
begynde med at samle underskifter digitalt. 
 
Da Jens A. ikke mindst også som medlem og talerør for det Europæiske Dialogforum i Bruxelles 
har fulgt og følger hele processen omkring borgerinitiativet MSPI fra dag ét, får Jens nu ordet og 
afslutter dermed min formandsberetning her i aften. 
 
Jens A. Christiansen: Minority SafePack var også et tema ved et møde i vores 
DialogForumNorden for nogle måneder siden, hvor vi også drøftede, hvordan 
DialogForumNorden og de enkelte mindretal kan være med til via informationsmøder at formidle 
budskabet omkring Minority SafePack og den registrering af borgerinitiativet, som har fundet 
sted. Det medførte, at vi den 19. april gennemførte en høring på Christiansborg med 4-5 
parlamentarikere og ikke mindst også kulturminister Mette Bock, som jo har mindretal og den 
dansk-tyske region med i sin portefølje. Høringen varede halvanden time og bestod i, at FUEN’s 
præsident Loránt Vincze og Hans Heinrich Hans som formand for den såkaldte borgerkomité 
orienterede om Minority SafePack og den videre proces og selvfølgelig også om FUEN’s 
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generelle mindretalspolitiske program. Derefter orienterede Renate Schnack om borgerinitiativet 
og det fornuftige i at bruge et borgerinitiativ til at sætte mindretalspolitikken på den europæiske 
dagsorden. Til sidst havde Mette Bock et oplæg om det dansk-tyske grænseland og 
mindretallene set i et europæisk perspektiv. Derefter var der en god debat, hvor man spurgte ind 
til Minority SafePack og hvilken rolle nationale mindretal spiller hhv. kunne komme til at spille i 
EU og i Europa, navnlig ud fra den aktuelle udfordring med Brexit og stærkt højreorienterede 
partidannelser, som forsøger at trække tæppet væk under et fælles Europa. Og som I ved, har vi 
den grundholdning, at netop nationale mindretal og den mangfoldighed, der ligger i det, faktisk er 
den mørtel, der kan holde sammen på et europæisk hus, samtidig med, at mangfoldigheden og 
borgernærheden bevares hhv. udvikles. Altså et vellykket arrangement, som også 
DialogForumNorden vil have gavn af. I forbindelse med mødet havde Loránt Vincze  og jeg et 
møde i Udenrigsministeriet. 
 
Den 4. maj var der et møde i Europa-Parlamentet i Bruxelles under overskriften ”Hit the road”, for 
at finde ud af, hvordan vi kommer videre. Alt i alt var der stor opbakning fra de deltagende 
parlamentarikere, og der blev også peget på væsentlige elementer, vi skal have for øje i det 
videre arbejde med borgerinitiativet. Rent politisk er det vigtigt, at vi ud over at fokusere på 
solidariteten mindretallene imellem for at skaffe underskrifterne også kommer i dialog med 
flertalsbefolkningen, at vi trækker den almindelige borger i Europa ind i mindretalsuniverset. Det 
er selvfølgelig en stor indsats at samle de mindst 1 million underskrifter, men den egentlige 
opgave ligger i at følge op, når underskrifterne ligger på kommissionens bord og organisere 
målrettet lobbyarbejde. Så skal professionalismen frem i front for at berede vejen i Bruxelles for, 
hvordan vi kommer videre. Det skal samtidig korrespondere med indsatsen i de enkelte mindretal 
og i forhold til de nationale parlamenter, vi er tilknyttet, i vores tilfælde ud over det tyske ikke 
mindst Christiansborg. Dette arbejde kræver et stærkt FUEN og et stærkt FUEN-sekretariat. Med 
hensyn til det praktiske vil man benytte sig af et IT-system, der er udviklet af EU. Skulle der opstå 
problemer, kan man henvise til, at man benytter sig af det instrument, kommissionen har 
anbefalet. På FUEN-kongressen i næste uge præsenteres en handleplan, en kørevejledning for, 
hvordan de enkelte mindretal griber sagen an. Vi forventer klare instrukser og at der knyttes 
professionelle folk udefra til processen. Vi vil fortrinsvist organisere underskriftsindsamlingen af 
de ca. 80.000 underskrifter, der skal indhentes i Tyskland, via mindretalsrådet. I Danmark skal 
der indhentes knap 10.000 underskrifter, hvilket primært bliver BDN’s opgave, men de assisteres 
af Grænseforeningen. 
 
Mødelederen takker for beretningen og opfordrer til diskussion. 
 
Landdagsvalget 
SSW vil kigge nærmere på valgresultatet og se, hvilke konklusioner man kan drage. Med hensyn 
til mindretalspolitikken vil det blive sværere i den kommende valgperiode også på kommunalt 
plan. 
  
Samrådet  
Det er påfaldende, at organisationerne næsten alle har haft et regnskabsoverskud på 1,4 %. Det 
er uforsvarligt, at man ikke sørger for, at der er underskud i regnskaberne.  
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2020 
Preben K. Mogensen er nygerrig med hensyn til programmet for resten af året 2020. Anbefaler 
med henblik på reformationsjubilæet, at man koncentrerer sig om færre og større arrangementer 
i stedet for at have mange og mindre arrangementer. Landsdækkende bliver tale om 1000-vis af 
arrangementer. Dette overlades trygt til de regionale ansvarlige men også til den nye 
projektleder. Der er udformet et organisationsdiagram i 3 lag, hvor der i det underste og bredeste 
lag bliver en lang række forskellige workshops og også en for den dansk-tyske markering af 
2020. Præsidiet skal ikke styre det hele, der bliver også tale om arrangementer på lokalt og 
regionalt plan. Jens A. Christiansen har været til et møde i Region Sønderjylland-Schleswig med 
bl.a. også forsknings- og museumsfolk. Det blev helt tydeligt, at alle har udstillinger, 
bogudgivelser, konferencer og meget mere, der overlapper hinanden. Man blev enige om, at vi 
må gå sammen om de enkelte tiltag, f.eks. kan SSF gå sammen med ECMI omkring mindretal og 
grænseoverskridende samarbejde. Det bliver en stor opgave for projektlederen. Vi må også ved 
de lokale arrangementer prøve at få de tyske kommuner og foreninger med, så vi får større 
slagkraft f.eks. i forbindelse med 14. marts. Vi som mindretal vil fokusere på årsmødet. 
Kongehuset er med hele vejen, og vi håber, at de også kommer sejlende ind i Flensborg Fjord 
samt deltager i årsmødet. Der bliver fremstillet både en hjemmeside og en digital kalender for at 
undgå overlapninger.  
 
Foreningsudvikling 
Man samler nu op på resultaterne og tilskyndelserne fra amtsgeneralforsamlingerne. 
Tænketanken kommer med et oplæg på hovedstyrelsesmødet i juli, og i september forberedes 
næste skridt i debatten, nemlig strukturdebatten. 
 
Gæsteværelset 
Maren Schultz forklarer, at Sundhedstjenesten ikke støtter projektet, idet det ikke er dækket ind 
af deres formålsparagraf. Man får sine midler fra Sundhedsministeriet, der har udstukket ganske 
faste regler for, hvad pengene må bruges til. 
 
 
7. Nyt fra SSF’s udvalg 
Tine Brun Jørgensen, Teater- og koncertudvalget 
Der er sket meget siden sidst:  

• ”Let it be” med Showtime på Flensborghus med 66 publikummer. 
• ”70 års opera” med Den Jyske Opera i Idrætshallen med 322 publikummer 
• ”Moon River” med Det Kongelige Teater på Stadttheater med 171 publikummer – en god 

forestilling, der desværre kun varede 50 minutter. Vi har sendt kritikken videre til teatret. 
• Sønderjyllands Symfoniorkester med Niels W. Gades 200 års jubilæum på A.P. Møller 

Skolen med 215 tilhørere 
• Sønderjyllands Symfoniorkester med Strauss & Schumann i Deutsches Haus med 204 

tilhørere 
• Børneteater ”Robin den hjemløse” i Husum, Ejdersted og Sydtønder. Vi blev nødt til at 

aflyse to forestillinger, da vi ikke kunne få nok skoleelever til at komme. Det er rigtig trist 
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men også kendetegnende for vores børneteater p.t. Vi arbejder på problemet og håber på 
en bedring. 

 
Vi er i gang med den nye brochure, der er ved at være færdig. I dag blev en af forestillingerne 
aflyst, så vi arbejder på en ny. 
 
Jeg har været til min første generalforsamling i Sønderjyllands Symfoniorkester, hvor et meget 
positivt regnskab med overskud blev fremlagt. Kulturminister Mette Bock har udnævnt Bjarne 
Rasmussen til formand for orkestret. 
 
Udvalget har været til børneteaterfestival i Sønderborg kommune, hvor hvert medlem på en 
weekend så 14-17 forestillinger. Vi evaluerer nu og finder frem til de forestillinger, vi skal have til 
Sydslesvig. 
 
Lene Lass var i sidste weekend på mine vegne til generalforsamling i Danmarks 
Teaterforsamling. 
 
Nina Lemcke for Årsmødeudvalget: 
T-shirts og krus leveres senest på fredag. 
 
 
8. Kulturudvalgets beretning v/Knud Ramm-Mikkelsen 
    - Drøftelse og godkendelse af beretningen 
 
SSFs vedtægtsbestemte formål er bl.a. at værne om og fremme dansk og nordisk kultur. Her 
yder Kulturudvalget en stor og vigtig indsats. Vores opgave er bl.a. at gennemføre og støtte 
folkelige og kulturelle aktiviteter samt foredrag på amts- og distriktsplan og arrangere primært 
ikke-klassiske koncerter. 
 
Det forsøger vi at gøre efter bedste evne. Og hvis man gennemlæser årsberetningerne fra de 
sidste mange år, dukker der et hav af gode, spændende, fine og fortræffelige arrangementer 
frem. Mange store og dyre og ofte med mange deltagere, men også små og ikke så kostbare, 
men stadig med den kvalitet, vi også ønsker, skal være en del af SSFs kendemærke. 
 
De mange arrangementer, som Kulturudvalget er blandet ind i, deler sig groft sagt i 3 grupper: 
 
• Distrikts- og amtsarrangementer 
• Samarbejdsarrangementer sammen med den vrimmel af organisationer og institutioner, der 

omgiver os i hverdagen. 
• Arrangementer, som Kulturudvalget selv arrangerer, og selv er ansvarlig for. 

 
Vi opfordrer hvert år distrikter og amter til at fremsende ansøgninger til os. Det sker i ret stor 
grad, men vi kan også konstatere, at visse distrikter og amter sender flere ansøgninger end 
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andre. Kulturudvalget stiller sig gerne til rådighed med forslag til distrikter, der har behov for gode 
idéer. 
 
For at Kulturudvalget kan vurdere en ansøgning om støtte til et arrangement, er det vigtig for os, 
at vi får de oplysninger, der er nødvendige, for at sige ja eller nej til en ansøgning. Det får vi ofte, 
men ikke altid. Så en opfordring til at udfylde ansøgningerne omhyggeligt.  
 
Og så er det vigtigt med en god tilbagemelding om de enkelte arrangementer. Til 
udvalgsmøderne bruger vi faktisk tid på at evaluere de arrangementer, der har været afholdt: 
Forløb aftenen som forventet? Var orkestret eller foredragsholderen god, dårlig eller fantastisk? 
Kom der det antal gæster, som der var budgetteret med? Og så videre. 
 
Medlemmerne i udvalget prøver at komme rundt til en del af de ting, udvalget er involveret i, for 
dels at se, hvad der sker rundt om i landet; men også for at komme i dialog med distrikter og 
amter. Og så har alle medlemmer af Kulturudvalget heldigvis en naturlig interesse for de 
arrangementer, der afvikles, så vi anser det som en tillægsgevinst at få lov til at overvære de 
mange spændende koncerter og foredrag. 
 
En meget kort opremsning af de arrangementer, som vi har ydet støtte til, kunne f.eks. være 
Tuxedo Jazz Band i Husum eller et foredrag med én af Se og Hør-skandale-journalisterne, 
Kasper Kopping, samme sted. Et bal med O.S.3, den sædvanlige nytårskoncert i Harreslev med 
Lauseniana og igen mere end 600 gæster, en julejazzkoncert i en kirke, foredrag med tv-manden 
Anders Agger, Mette Juul på besøg igen i Egernførde osv. 
 
Kulturudvalget og dermed SSF arbejder heldigvis sammen med en lang række organisationer og 
institutioner. Dette samarbejde er med til at brede vores arbejde ud til en række områder og 
personer, som vi ville have meget svært ved at nå, hvis vi kun arbejdede for os selv. Der er 
naturligvis vore kolleger i SdU; Bibliotekerne, Skoleforeningen, Aktivitetshuset, Kirkerne, men 
også andre, både nord og syd for grænsen. folkBALTICA, spillestedet Kühlhaus i Flensborg, 
diverse institutioner i Nørregade, også Flensborg, BDN, Spil Dansk-organisationen i Danmark, 
Hofkultur i Flensborg for kun at nævne nogle få. 
 
Spil Dansk 2016 gik meget fint – bl.a. havde vi taget ved lære af Spil Dansk 2015, der blev slået 
for stort op, og der var derfor blevet denne gang skruet lidt ned for antal arrangementer, men ikke 
for kvaliteten, og slet ikke for antal deltagere.  
 
En ny og meget fin oplevelse for mig selv var min deltagelse som gæst i det afsluttende 
arrangement i Poetry Slam & Stand Up 2017. En flok unge, der kom fra både nord og syd for 
grænsen – både offentlige skoler og mindretalsskoler. Eleverne havde været på en workshop 
over nogle dage på Knivsbjerg, og afsluttede det ved et brag af en aften i et fyldt Kühlhaus af 
unge, der lyttede til poesi, satire, rim og vers på både dansk og tysk. En meget stor aften. 
 
”Jazz på Flensborghus” har været afviklet siden 2001, og i februar nåede vi koncert nr. 100, og 
den blev behørigt fejret med Danmarks Radios Big Band og udsolgt hus, som ved flere andre 
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koncerter i årenes løb. Jeg tror, at grunden til denne succes har været en stædig holden fast i 
kvalitet, samtidig med ”et passende” antal koncerter pr. år. Derudover en fin og seriøs 
pressedækning fra Flensborg Avis samt et godt og trofast publikum. Jeg håber, at vi kan 
opretholde publikums interesse i de kommende år. 
 
Et af problemerne ved mine beretninger er, når jeg bliver grebet af den begejstring, vi har i 
udvalget, når vi oplever eller hører om de mange gode arrangementer, der med succes bliver 
afviklet rundt i hele landsdelen. Så vil jeg gerne fortælle om alle de gode oplevelser, men så 
fylder beretningen for meget, og tager alt for lang tid at læse op. 
 
Så derfor vil jeg kun lige nævne en række navne og arrangementer, som vi har været engageret 
i, og som jeg synes, burde med i aften: Alex Vargas / Læsefestivalen i Sydslesvig / Wonderbrazz 
/ Strikkefestivalen / Cæcilie Norby & Lars Danielsen / Harald Haugaard & Helene Blum / Marilyn 
Mazur / Grarup – Vinding – Steen / Børnemusikfestivalen / og så videre og videre. 
 
Jeg har haft den meget store fornøjelse at være med i Kulturudvalget helt tilbage til den tid, da 
det hed Foredragsudvalget. Når jeg stadig stiller op for at deltage i udvalgets arbejde, er det 
naturligvis fordi jeg synes, det er fantastisk interessant og morsomt og givende at være med. Jeg 
har også haft den meget store og gode fornøjelse at arbejde sammen med 3 meget forskellige 
konsulenter. Med alle 3 konsulenter har jeg arbejdet rigtig godt sammen (synes jeg i hvert fald).  
 
Med alle 3 konsulenter har jeg haft den oplevelse, at vi i udvalget på et tidspunkt i enten 
slutningen af året, eller begyndelsen af det nye år fik besked om, at vi havde brugt (alt) for 
mange penge. Det er oplevelser, vi i udvalget altid var meget kede af, da ingen af os ønsker at få 
ry for, at vi bare bruger løs af de mange, betroede midler. Det er derfor vigtigt, at vi alle inden for 
organisationen arbejder hårdt på at give os i udvalgene mulighed for at have et så godt overblik 
over økonomien, at vi også i slutningen af året kan tage kvalificerede beslutninger om tilskud til 
det ene eller andet. Jeg har med tilfredshed fået information om, at bogholderiet og 
kulturafdelingens medarbejdere vil gå ind i et endnu tættere samarbejde i bestræbelserne på, at 
yde os i udvalgene en helt nødvendig service. 
 
Ved landsmødet i november 2016, blev der valgt et nyt Kulturudvalg bestående af 3 tidligere 
medlemmer, og 2 nye. Vi dækker interessemæssigt et bredt udsnit af kulturlivet, og har hver især 
vores specialviden, men samtidig en fælles interesse i at løse opgaverne i kulturudvalget bedst 
muligt. Medlemmer af Kulturudvalget 2016 er Kirsten Futtrup, Bjørn Egeskjold, Michael Juul 
Olsen, Eberhard v. Oettingen og undertegnede. Vi er så heldige at få lov til at arbejde sammen 
med sekretariatets medarbejdere med kulturkonsulent Nina Lemcke i spidsen, stærkt bakket op 
af Katrin Koch og vores FSJ Natalie Aumüller. Indtil nu har været en stor fornøjelse at 
samarbejde og holde møder med de meget engagerede udvalgsmedlemmer og medarbejdere i 
kulturafdelingen. Jeg er helt sikker på, at fornøjelsen vil fortsætte 
 
Tak for opmærksomheden. 
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Preben K. Mogensen takker for beretningen. Er enig i, at det er et godt udvalg. Har gjort den 
erfaring, at amter og distrikter får de ting, de gerne vil have, hvis man kommer med sine ønsker i 
god tid. Inden for vores forening er det ansvarligt, at vi bruger flere penge på udvalgene, end vi 
gør nu. 
 
Beretningen godkendes enstemmigt 
 
 
9. Billedsamlingsudvalgets beretning v/Erik Fredens 
 
Billedsamlingsudvalget har hidtil levet en lidt upåagtet og anonym tilværelse, men dette er slut 
nu, for vi har haft et længere interview med SSFs nye dynamiske informationsarbejder Klaus 
Stausbøll, hvilket har resulteret i ikke mindre end tre artikler om bestyrelsens arbejde. Den første 
blev bragt i Kontakt torsdag den 20. april, og de øvrige følger senere. Vi håber, at den positive 
omtale her resulterer i større opmærksomhed omkring vores udvalg, især med henblik på de 
mange billeder, vi kan tilbyde. 
 
Udlånsvirksomheden af kunstværker har i det forløbne år været stabil uden at være prangende. 
Vi har virkelig meget kunst ude på væggene i landsdelen, men vi har også en del stående 
ubenyttet i depotet, og det er jo ikke meningen. Vi opfordrer indtrængende til, at man henvender 
sig til os, hvis der er et ønske om fornyelse i lokalerne. Måske skulle I tage emnet op til drøftelse 
på jeres næste møde ude i lokalforeningerne. 
 
Vi fik i efteråret foretaget en kvalificeret affotografering af det keramiske relief på det gamle 
Husumhus. Værket er aldrig blevet ordentligt dokumenteret pga. de vanskelige fotografiske 
adgangsforhold. Vi valgte derfor, at lade Foto Raake udføre en professionel fotografering af 
relieffet, så vi fremover har et brugbart dokumentationsmateriale, som vi kan bruge ved flere 
lejligheder: Væggen kan dokumenteres, hvis den flyttes, og der går fliser itu som skal 
rekonstrueres. Hvis vi finder et velegnet sted at flytte det hen til, så kan vi i planlægningsfasen 
slå billedet op på væggen med en projektor, for at registrere virkningen. Endelig har vi brugt 
affotograferingen til årets kunstnerkort. Og her skal kvaliteten være i top. På 
copy/layoutafdelingen ligger vi nu inde med en 1. klasses CD-rom. 
 
Kunstnerkortet er i øvrigt SSFs julehilsen til nær og fjern, men det er ikke et julekort. 
Billedsamlingsudvalget er ofte blevet spurgt om, hvorfor vi ikke vælger julemotiver til kortet, men 
svaret her er, at det er SSFs ønske at sende et kort med et billede, der vækker 
eftertænksomhed, og som måske kan finde en plads på skrivebordet hos modtageren en rum tid 
efter, men ikke absolut med et julemotiv. Mange af kortenes motiver er hentet fra værker i SSFs 
billedsamling, som vi på denne måde får præsenteret for publikum; dette gælder især nyindkøbte 
værker. Nogle amter bruger da også kortet hele året rundt til f.eks. fødselsdagshilsner, og vi så 
da gerne at mange flere amter benyttede kortet. 
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Julemærket 2016 
”Jeg er 37 år gammel og ansat som grafiker på Flensborghus for SdU. I år blev jeg spurgt om jeg 
havde lyst til at ”tegne” julemærkerne, og det havde jeg da. Min første impuls var, at jeg ville lave 
noget abstrakt, der virkede som helhed og i de enkelte mærker. Det gennemgående tema for 
julemærkerne i år er nok lys, der er noget, jeg associerer stærkt med juletiden, med stjernerne 
som de mest konkrete objekter”. 
 
Sådan lyder ordene fra Christian Prasno, designeren af det sydslesvigske julemærke dette år. 
Det var med en vis spænding, at vi i Billedsamlingsudvalget afventede reaktionen på mærket, når 
det blev præsenteret for offentligheden, for motivet er ikke så traditionelt, som det plejer at være. 
Nu er det lyset, farverne og især den dynamiske helhedsvirkning, der er i fokus. Og den er vi 
svært godt tilfredse med, for det er en udfordring for øjet, så det ikke kan lade være med at gå på 
opdagelse. Der er brudflader og billedoverlappende sammenhænge. Der er mærker med stærke 
signaler, og der er neutrale mærker. De støtter og befordrer hinanden. De spidse kanter afbødes 
af de bløde farveovergange. Da salget imidlertid har vist sig at være lavere i år, må vi erkende, at 
det er det traditionelle julemotiv, som især efterspørges, og vi er da også allerede nu i gang med 
at udvælge næste motivserie, der bliver juleeffekter i sin mere traditionelle form. 
 
Igen i år er et af mærkerne udvalgt til julemærke pin, men vi har været nødt til at forhøje prisen til 
8 euro, da produktionsomkostningerne er høje. Til gengæld har salget i år vist sig sløjt, så måske 
laver vi ingen pin til næste gang. Dette vil afhænge af, hvorvidt motivet er velegnet hertil. 
 
Kunstindkøb 
Det er to meget forskellige værker, vi i år har valgt at indkøbe, og vi er spændte på, hvordan de 
vil blive modtaget af eventuelle lånere. Malerne deltog begge to på kunstforeningens udstilling på 
Centralbiblioteket i oktober måned, hvor man havde lånt et enkelt værk af alle de deltagende 
kunstnere fra Grænselandsudstillingen i Aabenraa. Begge kunstnere er velkendte navne fra 
grænselandet. Det ene, af Jes Mogensen, er et stort abstrakt ekspressivt billedudtryk i formatet 
80 x 120 cm (acryl på lærred). Titlen er Batalje. Temaet er krigen i al sin gru, og det direkte afsæt 
er borgerkrigen i Syrien. Billedet er kompliceret, og det lader sig ikke umiddelbart, hverken 
aflæse eller udrede, men i hele sit abstrakte univers, fornemmes kamp og vold, som det kan 
udledes gennem komposition, form og farve. Det er spændende og ikke mindst udfordrende, og 
et billede man ikke bliver færdig med lige med det samme. Kunstneren fortæller, at han har 
været længe undervejs med det, og bearbejdet mange lag oven på hinanden. 
 
Helt modsat Jes Mogensens stil er Dan Thuesens billede. Motivet her er fra marsken, og det er 
holdt i en stram komposition i et realistisk formsprog i naturens bløde farver, i øvrigt flot 
koloristisk afstemt. Man fornemmer, hvor højt der er til himlen i marsken. Også dette billede er i 
stort format, 90 x 105 cm, olie på lærred. Titlen er Ny Frederikskog. 
 
Man kan sige, at modsætningerne mødes med disse to værker, og som nu følges ad fremover, 
idet de allerede er lovet væk til Flensborg bysekretariat. 
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Vandreudstillingen med årsmødeplakater 
Udlånes i år til SSF i Egernførde, hvor det først var planlagt, at den skulle hænge på rådhuset i 
byen, hvilket dog aflystes grundet brandfare. I stedet kommer den til at hænge enten på Jes 
Kruse Skolen. Her vil udstillingen være tilgængelig under årsmøderne. Hvor længe den vil kunne 
ses vides endnu ikke, men det er ved at være en større samling rammer, nu 38 stk., da der hvert 
år finder en opdatering sted med den nyeste årsmødeplakat. 
 
Donationer  
Vi har igen i år været heldige at modtage kunstgaver. Det drejer sig om ikke mindre 8 originale 
værker fra en privat samling alle udført af Sophie B. Jensen. Der er tale om 3 acrylmalerier med 
lokale motiver samt 3 farvekridttegninger - desuden 2 pennetegninger, alle indrammet og klar til 
udlån og ophængning. Der fulgte desuden en flot indrammet plakat med motivet Jomfru Ane. 
Værkerne er tiltænkt SSF ved Kay Clausens fraflytning af sin lejlighed i Flensborg. Kay Clausen 
boede i årene efter krigen med sin mor i Sophie B. Jensens lejlighed i Frisergade i Flensborg. 
Begge indlogeret som flygtninge. Vi er meget taknemmelige, og ser frem til at finde velegnede 
vægge til værkerne. 
 
Desuden fik vi for en uge siden et mindre keramisk relief udført af den velkendte sønderjyske 
kunstner Victor Kvederis, født 1909 i Flensborg, der har udført en del skulpturarbejder i 
landsdelen. Det blev skænket af Sven Kjems, der tidligere var gift med en søster til kunstneren. 
Værket forestiller et ungt par, kvinde og mand, udført i hvidt glaseret lertøj. Det er interessant, 
fordi der er et forstudie til det store relief, der nu i mange år har prydet gavlen på det gamle og 
nedlagte fritidshjem i Slesvig, der var ejet af SdU. Anders Kring oplyser, at de nye ejere under 
ingen omstændigheder vil ødelægge værket, men at det tværtimod er planen, at det skal indgå i 
den nye bygning. Hvis dette alligevel ikke er tilfældet vil SdU blive informeret og få det leveret 
tilbage. 
 
Preben K. Mogensen spørger om en registrant. Hertil svares, at registranten på syfo.de ikke er 
opdateret, men det bliver gjort inden for længe. På grund af tyverifare oplyser vi ikke, hvor 
værkerne hænger. Egentlig skal billederne rotere efter et år, men mange steder hænger de i 
mange år. Man bør overveje en hyppigere rotation, idet vi har mange spændende ting. 
 
 
10. Eventuelt 
 
Der er ingen bemærkninger. 
 
 
21.6.2017 
JAC/jh 


