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REFERAT fra (1/2017) 
 
 SSF’s hovedstyrelsesmøde 
 
 tirsdag den 31. januar 2017, kl. 18.30, 
 på Cornelius Hansen-Skolen, Alter Kupfermühlenweg, Flensborg 
 
 
Delegerede: Daniela Caspersen, Annemarie Erichsen, Jörn Fischer, Kirsten Futtrup, Jon 

Hardon Hansen, Niels-Jørgen Hansen, Ralf Hansen, Gitte Hougaard-Werner, 
Anne Mette Jensen, Tine Bruun Jørgensen, Povl Leckband, Petra Katja Mohr, 
Preben K. Mogensen, Annette Neumann, Lars Nielsen, Sven Nielsen, Uwe 
Oldag, Karen Scheew, Steen Schröder, Niels Wolfsdorf 
 

Andre: Rejhan Bosnjak, Ilwe Boysen, Jens A. Christiansen, Bernd Engelbrecht, Jette 
Hanisch, Henrik Hansen, Peter Hansen, Hans-Heinrich Johansen, Lisbeth 
Kochanski, Manfred Kühl, Nina Lemcke, Jens Nygaard (Flensborg Avis), 
Dorthe Weis Salchow, Lars Petersen, Viggo M. Petersen, Gerd Pickardt, 
Maren og Joachim Schultz, Lars Thomsen, Fred Witt,  

 
Afbud: Frauke Alberts, Tine Andresen, Nadine Baumann-Petersen, Andreas Berg, 

Marike Hoop, Jens-Søren Jess, Michael Oetzmann, Kerstin Pauls, Knud 
Ramm-Mikkelsen, Klaus Stausbøll Preben Vognsen, Karsten Weber 

  
 
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 22. november 2016 
 5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden 
 6. Formandens beretning 
 7. Præsentation af årsmødeplakaten 
 8. Nyt fra SSF’s udvalg 
 9. Ændringer af SSFs vedtægter og hovedstyrelsens forretningsorden 
 10. Oplæg ”En undersøgelse af det danske mindretals selvforståelse”  
  v/Rejhan Bosnjak, Studieafdelingen’ 
 11.  Eventuelt 
 12. Evt. lukket møde 
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Jon Hardon Hansen byder velkommen til hovedstyrelsesmødet i på Cornelius Hansen-Skolen i 
Flensborg. En særlig velkomst til konsul Henrik Hansen, Rejhan Bosnjak og Jens Nygaard fra 
Flensborg Avis.  
 
Distriktsformand Preben K. Mogensen fortæller om distriktet: Distrikt Flensborg Nord, som er en 
sammenslutning af de tidligere 1., 2. og 3. distrikter, har 628 medlemmer. Distriktet råder over tre 
forsamlingshuse: Tønnsenhuset, Menighedshuset og Spætteklubben, men man er begyndt at 
centrere aktiviteterne omkring Tønnsenhuset. En stor del af distriktsarbejdet foregår i klubberne, 
hvor der sidste år var 99 klubmøder med lidt over 2.000 deltagere. Derudover afholdes 25-30 
traditionelle årlige arrangementer med ca. 1.500-2.000 deltagere. 
For et par år siden fik distriktet og de øvrige foreninger og institutioner i Nord af en ældre dame 
foræret guldmønter til en værdig af over 200.000 euro. Dette beløb blev fordelt, så 
Sundhedstjenesten og alderdomshjemmet hver fik 50.000 euro, Roklubben fik 22.000 euro, 
mens de øvrige foreninger og institutioner delte resten. Skolens andel blev til dels brugt til 
legeredskaber på skolegården. Der er et godt samarbejde mellem foreningerne og institutionerne 
i Nord, man afholder 2 årlige fællesmøder, hvor man koordinerer de enkelte tiltag og fælles 
arrangementer, f.eks. årsmødet og Skt. Hans. 
 
 
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 19 (20) stemmeberettigede hovedstyrelsesmedlemmer til stede, og 
hovedstyrelsen er dermed beslutningsdygtig.  
 
 
3. Valg af dirigent 
 
Jon Hardon Hansen foreslår på FU’s vegne Gitte Hougaard-Werner som mødeleder. Der er ikke 
andre forslag.  
 
Mødelederen takker for valget og konstaterer, at mødet er rettidigt indvarslet og lovligt. 
 
 
4. Referatet fra den 22. november 2016 
 
Der er ingen bemærkninger til referatet. Det er dermed godkendt. 
 
5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden 
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Der er ingen ændringer eller tilføjelser til dagsordenen. Der er 2 punkter under ”Lukket møde”. 
 
 
6. Formandens beretning 
 
Kære hovedstyrelse 
 
Velkommen til vort første hovedstyrelsesmøde her i Lutheråret 2017, hvor vi fejrer 500-året for 
reformationen. Helt i ledtog med dette store kirkelige jubilæum flugter årets Årsmødemotto 
„Fornyelse skal der til“.  
 
Og en vilje til fornyelse af foreningslivet og foreningsarbejdet i SSF har vi givet hinanden 
håndslag på. Både på distrikts-, amts- og hovedstyrelsesplan vil vi på baggrund af det 
spørgeskema, der er blevet sendt ud til vore 80 distrikts- og syv amtsbestyrelser på de 
kommende generalforsamlinger drøfte foreningsudviklingen. 
 
Danskheden i Sydslesvig er afhængig af en levende, stor og dynamisk Sydslesvigsk Forening, 
der sikrer alle medlemmer i landsdelen en ukompliceret og let tilgængelig adgang i hverdagen til 
dansk kunst, kultur og sprog. 
 
Det forudsætter, at alle ansvarlige i foreningen, ulønnede som lønnede, har en vilje, glæde og 
lyst til at servicere, organisere og informere samt tilbyde indholdet af vort arbejde på en 
inviterende og attraktiv måde, der appellerer til både høj som lav, ung som gammel, 
traditionalisterne og dem, der ikke kan få nok af fornyelse og forandring. 
 
Den under hovedstyrelsen nedsatte tænketank samler løbende de nye tanker, ideer og forslag til 
fornyelse og udvikling af foreningsarbejdet sammen indtil sommerferien i første omgang. 
 
Sammen med hovedstyrelsen vil vi på vort klausurmøde på Jaruplund Højskole den 21. februar 
gøre en foreløbig status på baggrund af de drøftelser, der har fundet sted på de 
distriktsgeneralforsamlinger, der indtil da er blevet afholdt. 
 
I mediernes søgelys. 
SSF og mindretallet i det hele taget har i de sidste to måneder ikke kunnet klage over manglende 
opmærksomhed i de landsdækkende medier i Danmark. Både den trykte presse, radio og TV har 
fokuseret på en række emner, som har optaget sindene i Sydslesvig og produceret mange 
læserbreve i Flensborg Avis samt mange blogs i de sociale medier. Det være sig forløbet 
omkring nybesættelsen af posten som generalkonsul, den nye udgave af sprogdebatten, 
konsulentvirksomheden Moos-Bjerre & Langes analyse om, hvilken merværdi Sydslesvig 
genererer for Danmark eller her sidst regeringens velvilje med hensyn til opnåelse af dansk 
statsborgerskab for dansksindede tyske statsborgere bosiddende i Slesvig-Holsten. 
Generalkonsulen 
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Meddelelsen om, at Bertel Haarder skulle afløse Henrik Becker-Christensen den 
1. september 2017 som generalkonsul i Flensborg vakte stor forargelse og frustration i 
Sydslesvig. 
 
Modstanden mod den af statsminister Lars Løkke Rasmussen ønskede kandidat var så stor, at 
Danmarks nu tidligere kultur- og kirkeminister valgte at trække sit ja til stillingen tilbage. 
Begrundelsen var, at han troede, at posten på generalkonsulatet ville være ledig fra og med 
september. Det viste sig så ikke at være tilfældet. 
 
Den uheldige måde, sagen blev håndteret på, gjorde den desværre til en tabersag for alle 
involverede parter.  
 
Det er en kendsgerning, at de danske sydslesvigere desværre må sige farvel til Henrik Becker-
Christensen og hans hustru Grethe Bay til efteråret. Begge to har på hver deres måde 
repræsenteret Danmark i grænselandet på en yderst værdig måde og således bidraget til at 
fremme det positive klima mellem danske og tyske i delstaten. Samtidig har de fulgt det danske 
mindretals liv og færden meget tæt, til stor glæde og gavn for de dansksindede i Sydslesvig. 
 
Det er regeringen, der suverænt sidder inde med kompetencen til at udnævne diplomater. Dette 
gælder også for stillingen på generalkonsulatet i Flensborg. Mindretallet har med andre ord ikke 
nogen som helst indflydelse på, hvem der udpeges til ny generalkonsul i løbet af dette år. 
 
Derfor besluttede et enigt Samråd ikke at ville blande sig i selve afskedigelses- hhv. 
ansættelsesproceduren, men i stedet for i et brev til statsministeren at formulere de 
forventninger, vi hernede har til den ny generalkonsuls portefølje. Nemlig, at efterfølgeren 
ligesom forgængeren især anser det for en væsentlig opgave at fortsætte den tætte kontakt til 
mindretallet, følge det danske virke i landsdelen og udviklingen i det dansk-tyske grænseland i 
det hele taget. 
 
Dansk indfødsret til Sydslesvigere. 
I december 2014 vedtog den daværende regering og et flertal i Folketinget at ændre 
indfødsretsloven. Siden den 1. september 2015 kan man antage et dobbelt statsborgerskab uden 
derved at miste sit danske. 
 
I forbindelse med forhandlingerne om ændring af indfødsretsloven drøftedes det i SSFs ledelse 
og blandt vore medlemmer, hvorvidt det ville være muligt for dansksindede sydslesvigere 
bosiddende uden for Danmarks grænser at opnå dansk indfødsret. 
 
SSF fik foretræde i indfødsretsudvalget i december 2014, hvor vi fremlagde vort anliggende. 
Udvalgsmedlemmerne var umiddelbart positivt indstillede over for tanken. Spørgsmålet og den 
store udfordring var og er dog, på baggrund af hvilke kriterier man vil kunne opnå dansk 
statsborgerskab.  
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I løbet af 2016 har Sydslesvigudvalget beskæftiget sig med at formulere fem kriterier, som nu er 
blevet forelagt Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbjerg. Dansk statsborgerskab for 
sydslesvigere ville være endnu et tegn på den tillid, Danmark og mindretallet har til hinanden. 
 
De foreslåede fem kriterier er: 

1) Afsluttet dansk skolegang eller danskkundskaber i skrift og tale på samme niveau. 
2) Dokumentation for, at der 4 slægtled tilbage i familien er én, der har haft dansk 

indfødsret. 
3) At man tidligere har boet i Danmark tre år i træk. 
4) At man har udført bestyrelsesarbejde i mindst 10 år i én eller flere af vore danske 

foreninger. 
5) At man i mindst i 10 år har været ansat i én eller flere af mindretallets organisationer. 

 
Disse kriterier er rimeligt skrappe og åbner ikke mulighed for, at alle 50.000 dansksindede uden 
videre vil kunne opnå dansk indfødsret. Men det ville også have været meget underligt, hvis 
Danmark i disse tider, hvor kravene til opnåelse af dansk indfødsret generelt er blevet skærpet, 
ville lette på dem. I forvejen er det rimelig nemt for danske sydslesvigere, der er flyttet til 
Danmark at få dansk indfødsret. Uden at skulle bestå nogen som helst dansk prøve, kan man 
efter at have boet to år i Danmark få dansk pas. 
 
Jeg vil godt understrege, at opnåelse af dansk statsborgerskab ikke betyder, at man er mere 
dansk eller en bedre dansker end alle de dansksindede, som ikke kan opfylde mindst tre af de 
fem krævede kriterier. 
 
Det danske mindretal splittes ikke pga. det dobbelte statsborgerskab. For det danske 
statsborgerskab er ikke afgørende for ens status som anerkendt og fuldgyldigt medlem af 
mindretallet. Men det er derimod det tyske ifølge Bonn-København erklæringerne. Og det 
beholder man jo. 
 
Det hævdes, at afstamningskriteriet strider mod Bonn-København erklæringerne, der taler om, at 
sindelaget ikke må efterprøves af myndighederne. Men her efterprøves ikke sindelaget, men 
derimod dokumentation for dansk statsborgerskab. Så den kritik kan afvises. 
 
Det må understreges, at ansøgning om statsborgerskab er et personligt anliggende. Et 
anliggende mellem den enkelte dansksindede borger og de danske myndigheder og ikke et 
officielt andragende, som mindretallet stiller på vegne af sine medlemmer. 
 
Såfremt kriterierne kommer til at danne grundlag for et lovforslag, vil der følge en høringsfase, i 
hvilken mindretallet har mulighed for at komme med anmærkninger, ændringsforslag m.m. Her 
hører de kritiske anmærkninger hjemme. 
 
Der er en række af vore medlemmer, der har henvendt sig til mig og givet udtryk for, at de er 
meget interesserede i at få dansk indfødsret. Ikke, som de siger, for at opnå materielle goder, 
men af private følelsesmæssige grunde. 
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Spørgsmålet til os selv og til mindretallet som sådan: Er vi parate til og storsindede nok til at 
unde et mindretal af dansksindede retten til at opnå dansk indfødsret? Bortset fra, at det slet ikke 
er mindretallet, men regeringen og et flertal i Folketinget, der suverænt afgør, om dansksindede 
bosiddende uden for Danmarks grænser skal kunne få adgang til et dansk dobbelt 
statsborgerskab eller ej. 
 
Vi gør Danmark rigere. 
For nylig blev analysevirksomheden Moos-Bjerre & Langes undersøgelse for SSF om, hvorvidt 
danske sydslesvigere genererer en merværdi for det danske samfund, offentliggjort.  
 
Rapporten dokumenterer, at Danmark netto kan høste et bidrag til staten og de offentlige 
finanser på 226 mio. kr. efter, at udgifter til SU, sundhed og uddannelse er trukket fra. Men den 
årlige nettoværdi for det danske samfund som helhed udgør 465 mio. kr., når man fra den 
samlede værdiskabelse fratrækker omkostningerne på i alt 187 mio. kr., som svarer til udgifterne 
på SU, uddannelse og øvrige træk på velfærdsstatens ydelser. 
 
Det er fint at blive bekræftet i det, vi allerede vidste på forhånd, at sydslesvigerne bidrager 
positivt til den danske samfundsøkonomi. At den genererede merværdi viser sig at udgøre mere 
end det, den danske stat årligt bevilliger til det danske arbejde i Sydslesvig, er dog forbløffende. 
 
Men vi skal holde fast i, at forholdet mellem mindretallet og Danmark ikke handler om økonomi 
og penge, men om en historisk, kulturel, sproglig og national samhørighed. 
 
Hvad vi i grunden også vidste og nu igennem analysen får bekræftet er, at sydslesvigere med 
deres dobbeltblik, to-sprogethed og fortrolighed med to kulturers egenart er en attraktiv 
arbejdskraft på det danske arbejdsmarked. Derfor er arbejdsløsheden blandt danske 
sydslesvigere i Danmark lavere end udlændinges hhv. rigsdanskeres. 
 
Interessant er også rapportens undersøgelse omkring sydslesvigernes identitet og deres syn på 
det danske sprogs betydning i en mindretalssammenhæng.  
 
På den ene side udtaler respondenterne, at når de er i Danmark oplever de, at de er for tyske til 
at være dansk. Og omvendt når de er i Tyskland, føler de at være for danske til at være tysk. Det 
beskriver på udmærket vis, hvorledes vore børn og unge i Sydslesvig vokser op med en dansk-
tysk dobbelt identitet, en bindestregs-identitet, der efterhånden, såfremt man vælger at bosætte 
sig permanent i Danmark, udvikler sig til en dansk identitet. 
 
Rapporten giver også et interessant og vigtigt bidrag til vores tilbagevendende sprogdebat, idet 
flere af de adspurgte sydslesvigere i Danmark peger på, at det danske sprog er helt afgørende 
for selve opretholdelsen af mindretallet i Sydslesvig. Hvorfor? Fordi sproget uden tvivl er helt 
essentielt og basalt for mindretallet som et hørbart dansk mindretal. 
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Gode sproglige kundskaber og evnen til at klare sig i det danske uddannelsessystem forudsætter 
grundlæggende, at det danske sprog fortsat læres, vedligeholdes og stimuleres i mindretallets 
foreninger og institutioner. 
 
Afsluttende vil jeg citere undersøgelsen for at påpege, at den danske prægning, som vore børn 
og unge har erfaret i vort uddannelsessystem, har været med til at opbygge en særlig tilknytning 
til Danmark og en naturlig lyst til at flytte dertil. Danmark har med andre ord første prioritet hos et 
flertal af vore studenterårgange som det sted, man tager sin uddannelse og det land, man 
bosætter sig i. 
 
Undersøgelsens konklusioner er opmuntrende læsning og et skulderklap til det danske arbejde i 
Sydslesvig. Den skriftlige rapport kommer i starten af februar, og emnet bliver taget op på 
klausurmødet. 
 
Hartmut Koschyk i København. 
I december måned havde SSF sammen med BDN arrangeret et officielt besøg for 
forbundsstatens mindretalskommitterede Hartmut Koschyk i København. Et godt tilrettelagt 
program gav Koschyk bl.a. mulighed for at drøfte Mindretallenes Hus med både Folketingets 
formand Pia Kjærsgaard, statsministeriets departementschef Christian Kettel Thomsen og nogle 
enkelte folketingspolitikere i bestræbelserne på at opmuntre den danske stat til at se med 
velvillige øjne på fredsprojektet i Nørregade 78. 
 
Men der blev også tid til at drøfte flygtningepolitik og grænsekontrol, den stigende nationalisme 
og voksende højrepopulisme i Europa, EU efter Brexit m.m. 
 
Besøget bekræftede de gode relationer mellem Danmark og Tyskland, hvilket understregedes 
ved, at Koschyk spontant inviterede Danmarks kulturminister Mette Bock til et genbesøg i Berlin 
her til foråret, hvor hun skal møde statsministeren for kultur og medier, Monika Grütters, for at 
drøfte realiseringen af Mindretallenes Hus. 
 
Udover møder af ren politisk karakter var der også tid til informationsmøder på den tyske 
ambassade, i det Dansk-Tyske Handelskammer, på Grænseforeningens kontor i Peder Skrams 
Gade og endelig på det tyske studenterkolleg Collegium 1961 i Hellerup. Alt i alt et meget 
vellykket dansk-tysk besøg i København, hvis program vores generalsekretær især har været 
pennefører for og fortjener ros for. 
 
Resultataftalen 2017. 
SSF havde søgt om en pris/løn-fremskrivning på 1,7 pct., men fik 0,6 pct. Den noget lavere 
bevilling end det ønskede er dog nok til, at vores forening kan drive dansk kultur og sprog i 
Sydslesvig med samme styrke som hidtil. I det bevilligede driftstilskud gemmer der sig et 
øremærket beløb på 60.500 € til støtte for Sydslesvigers rekreationsophold på Bennetgaard. 
 
Desværre har vi fået en lang række afslag. SSF har søgt midler til renovering af Skipperhuset. 
Afslaget er begrundet med, at der allerede er søgt og bevilliget midler fra Berlin. SSFs 
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egenfinansiering har man af forvaltningstekniske grunde ikke kunnet give tilskud til, da 
renoveringen allerede er igangsat. 
 
Endvidere fik SSF afslag på anlægsmidler til renovering af pakhuset i Nørregade 78 med den 
begrundelse, at der var indkommet 9 ansøgninger af en samlet volumen på 39 mio. kr., hvilket 
overstiger udvalgets midler til anlægsopgaver. Derudover fik Mindretallenes Hus et nej med den 
begrundelse, at man ikke har det indtryk, at de nye faciliteter vil blive udnyttet i et tilstrækkeligt 
omfang. 
 
Endelig har vi fået afslag på ansøgningen om midler til ombygning af Slesvighus. Her var 
begrundelsen, at Slesvighus indgår i gæsteværelsesprojektet. Da helhedsplanen for 
gæsteværelser i Sydslesvig endnu ikke foreligger, ønsker man at afvente denne, inden man er 
parat til at tage en endelig beslutning. 
 
Derimod er der dog blevet bevilliget 1 mio. kr., godt nok 700.000 kr. mindre end SSF har søgt 
om, til projektet ”Nyopstilling af udstillingen om Danmarks arkæologi på Danevirke Museum”, 
som bygger på vidensformidling på baggrund af de seneste udgravninger i hovedvolden. Man 
har set velvilligt på projektet, da det er med til at oplyse om mindretallet både aktuelt og historisk. 
De manglende 700.000 kr. mener udvalget vil SSF kunne dække ved egenfinansiering. 
 
Mindretallenes Hus. 
Det er selvfølgelig frustrerende, at Sydslesvigudvalget har valgt at vende Mindretallenes Hus 
ryggen. I avisen har vi dog kunnet læse om, at der ikke er konsensus omkring afvisningen af 
projektet. 
 
Ikke desto mindre arbejder SSF ufortrødent videre med at skaffe 10 mio. kr. fra dansk side til 
renoveringen af pakhuset. Generalsekretæren har i den anledning i januar måned ført en 
samtale med kulturminister Mette Bock, der som tidligere formand for Grænseforeningen er 
velinformeret om projektet. 
 
Der er lidt tid endnu til 2020, det år, i hvilket huset gerne skulle åbne sine døre for Flensborg bys 
borgere samt de mindretal og flertal i Europa, som søger inspiration i vort grænseland til at 
formulere en mindretalspolitik, der sikrer afspænding og ligestilling hjemme hos dem selv. 
 
Kunne dette dansk-tyske fredsprojekt gå hånd i hånd med ønsket om og bestræbelserne på, at 
vor mindretalsmodel her i grænselandet udnævnes til UNESCO'S immaterielle kulturarv senest i 
2020. Vi håber det bedste. 
 
Folkemødet på Bornholm 2017. 
Grænseforeningen har med SSF som partner modtaget en større bevilling til finansiering af vores 
tilstedeværelse på Folkemødet i Allinge de næste tre år. 
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Ønsket er, at mindretallets synlighed på folkemødet styrkes ved, at der bl.a. investeres i et 
dobbelt-telt, der kommer til at bære navnet ”Sydslesvig-telt - det danske mindretal og 
grænselandet”. 
 
I øvrigt er Sydslesvigudvalget ligesom sidste år selv aktivt involveret. Til bevillingen er knyttet 
kravet om, at alle sydslesvigske organisationer er ansvarlige for at fylde teltet med liv og indhold. 
 
Da der står midler til rådighed for flere deltagere fra Sydslesvig i Folkemødet, opfodres alle amter 
at finde én, der har lyst og tid til at deltage i politik festivalen fra den 15. - 18. juni. Transport og 
overnatning dækkes. Man bedes melde sig til inden den 20. februar, idet forberedelserne 
allerede er i fuld gang. 
 
Sydslesvig-konferencen. 
Samrådet inviterer i overensstemmelse med den nye aftale mindretallets medlemmer til 
Sydslesvig-konference på Jaruplund Højskole lørdag den 4. marts fra kl. 10.00 - 16.00. 
 
Jeg vil opfordre alle hovedstyrelsesmedlemmer til at deltage i konferencen, som udover en 
årsberetning fra Samrådets formand byder på to oplæg, der dels handler om en mission og 
vision for mindretallet, dels om udvikling af en fælles sprogpolitik. Disse to emner diskuteres i 
plenum og i arbejdsgrupper. 
 
I øvrigt vil jeg pege på Flensborg Avis' rundspørge fra december sidste år om brugen af dansk i 
vor forening. Resultatet af den ser positiv ud, idet næsten 60 pct. af de distrikter, som besvarede 
spørgeskemaet, meldte tilbage, at de afholder deres bestyrelsesmøder og arrangementer på 
dansk, mens 40 pct. benytter sig af både dansk og tysk og endelig 2 pct. udelukkende af tysk. 
 
Men dette billede af det danske sprogs status i vor forening er desværre ikke fuldstændig, idet 
langt fra alle distriktsbestyrelser har gjort sig den umage at besvare avisens spørgsmål. I 
Sydtønder amt har distrikterne dog til deres undskyldning slet ikke fået tilsendt spørgeskemaet. 
Begrundelsen herfor kender jeg ikke. 
 
Resultatet af rundspørgen bør kunne indgå i SSFs og mindretallets fælles bestræbelser på at 
styrke brugen og læringen af det danske sprog i vore foreninger. 
 
Jubilæer i SSF. 
Til slut er det tid til at gratulere de to distrikter Munkbrarup-Ves og Dannevirke med deres 70-års 
jubilæer. 
 
Formanden for Gottorp amt roste i sin tale Dannevirke distrikt for sin upåklagelige indsats for 
dansk sprog og kultur i byen og opland. 
 
Til Munkbrarup-Ves distrikts runde fødselsdag blev der ligesom i Dannevirke serveret højt belagt 
smørrebrød. Udover jubilæet kunne man tilmed glæde sig over ombygningen af forsamlingshuset 
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finansieret af fondsmidler fra Rislum-Fonden på 20.000 kr. Endnu engang stort tillykke til begge 
distrikter. 
 
Endelig kan vi lykønske Havetoft distrikt, som kan se frem til et nyt foreningslokale på Satrup 
Danske Skole. Skolen udbygges således, at der bliver plads til både en vuggestue og et 
forsamlingshuslokale. 
 
Med disse ord ønsker jeg os alle sammen et godt nytår med håbet om, at vi i fællesskab formår 
at styrke foreningslivet og danskheden i landsdelen. 
 
Tak. 
 
Mødelederen takker for beretningen og opfordrer til diskussion.  
 
Mindretallenes Hus – Jon Hardon Hansen og Jens A. Christiansen orienterer: 
I Sydslesvigudvalget er der to holdninger til Mindretallenes Hus: nogle mener, at det er et EU-
projekt, der ikke har med det danske arbejde som sådan at gøre, hvorfor man ikke kan støtte 
projektet. Andre kan godt se, at SSF som involveret i FUEVs arbejde har en forpligtelse i forhold 
til det europæiske perspektiv og vores grænseland som sådan. Der lå en projektansøgning fra 
SSF med opbakning fra de andre organisationer. Hvis et Mindretallenes Hus ikke etableres i 
vores grænseland, vil det helt sikkert blive etableret et andet sted i Europa. Vi prøver nu at hæve 
det op på et statspolitisk niveau, hvor kulturministeriet og statsministeriet kommer på banen. 
Projektet skal modnes politisk, så det kan tages op på rette tidspunkt. Vi – SSF og BDN – 
undersøger nu, om projektet kan indbindes i UNESCOS immaterielle kulturarv. Tyskland går nu 
forrest med hensyn til finansiering, idet de vil sende et signal om, at det dansk-tyske grænseland 
kan bidrage til sammenhængskraft, forståelse og opretholdelse af menneskerettigheder og  være 
med til at berede vejen for et tåleligt samarbejdsklima i Europa. For dem er det dybest set et 
europapolitisk tiltag. Vi må fortælle de danske politikere, at det handler om udenrigspolitik, om 
europapolitik, og det ville være forkert, hvis man ikke griber bolden. I forhold til 2020 vil det også 
være godt, hvis vi kunne fremvise noget konkret. 
 
På FUEV-kongressen i 2014 vedtog man enstemmigt, at Mindretallenes Hus skal realiseres i 
Flensborg, der så skulle blive de nationale mindretals europæiske hovedstad. FUEV har ikke kun 
kontor i Flensborg men også i Berlin og Bruxelles. Hidtil har unionens driftsbudget ligget på ca. 
240.000 euro, men nu får man fra Berlin 500.000 euro og takket være den nye præsident 
500.000 euro fra Ungarn, så man fremover råder over mere end 1 mill. euro om året. Således 
ville man have råd til at drive Mindretallenes Hus. Med huset vil man gerne opbygge et 
dokumentationscenter og et fungerende sekretariat med fokus på offentlighedsarbejder og som 
gennemfører seminarer for mindretal fra hele Europa. Tilskuddet til FUEV fra Danmark er blevet 
halveret i 2017 og bortfalder helt i 2018, bl.a. grundet dårlig ledelse på sekretariatet. Måske 
havde det set anderledes ud, hvis Dieter Paul Küssner var blevet præsident. 
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Selv om vi kalder pakhuset et Mindretallenes Hus er det et ganske almindeligt kultur- og 
medborgerhus, hvor FUEV også har til huse, men huset står ikke udelukkende til rådighed for 
FUEV-aktiviteter. Det skal være et åbent forsamlingshus, der er koblet på Flensborghus. 
 
Dobbelt dansk statsborgerskab: 
Vi kan ikke vide, hvor mange der ønsker hhv. kan opnå et dansk dobbelt statsborgerskab. Det er 
et helt personligt anliggende. Det er en principiel sag, det er forkert at diskutere antal. Afgørelsen 
ligger hos den danske regering og folketing. Når der foreligger et lovudkast, vil SSF i forbindelse 
med en høring selvfølgelig forholde sig til kriterierne og fremlægge tilskyndelser, gerne integreret 
i et fælles høringssvar fra Samrådet. Men det rokker ikke ved SSFs grundlæggende positive 
holdning. Vi bør se på sagen i sammenhæng med andre særrettigheder for mindretallet. Det er 
en enestående historisk mindretalspolitisk mulighed. I mange andre europæiske grænseregioner 
er det normalt at have dobbelt statsborgerskab. 
 
Følgende resolution vedtages: 

• Sydslesvigsk Forenings hovedstyrelse bakker forretningsudvalget op i 
bestræbelserne på, at dansksindede bosiddende i Sydslesvig får mulighed for at 
søge dansk dobbelt statsborgerskab på grundlag af kriterier endeligt fastlagt af 
den danske regering og Folketinget. 

 
 
7. Præsentation af årsmødeplakaten 
 
Man synger: ”Vi vil plante et træ”. 
 
Gitte Hougaard-Werner: Det er kun januar, og allerede nu kan vi glæde jer med at præsentere 
den nye årsmødeplakat – som lovet er vi lidt tidligere på den – med alt hvad vi foretager os i år.  
 
Den 11. oktober – altså en pæn tid før landsmødet – havde vi det første møde med årets 
plakatdesigner. Lisbeth Kochanski fra vores egen copy- og layoutafdeling blev spurgt, om hun 
havde lyst til at komme til et uforpligtende møde med udvalget. Vi præsenterede Lisbeth for årets 
motto ”Fornyelse skal der til” og kom med baggrund og ideer for mottoet: 
 

• 500-året for reformationen 
• tilhørsforhold / fællesskab 
• udvikling - videreudvikling 
• nye generationer og plads til alle 
• forandring 
• rødder, træet, ”plant et træ”  
• det, at værne om historien, fortiden og traditioner og alligevel give plads for og til 

nytænkning / fornyelse 
 
Det var de vigtigste stikord, vi lagde ud med, hvorefter vi spurgte Lisbeth, om hun havde mod på 
at lave en plakat, der genspejlede noget af det. Efter kort betænkningstid begyndte vi helt 
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automatisk at brainstorme omkring selve motivet, motiverne og mulighederne i årets motto, og 
Lisbeth indvilligede i at komme med nogle udkast til kommende udvalgsmøde. 
 
Som sagt så gjort, og opgaven var ikke nem. Lisbeth præsenterede en plakat i flere variationer 
for os i november kort efter landsmødet, og udvalgets medlemmer kom med ønsker, tilskyndelser 
og megen positiv feedback. Efter endnu et møde var vi stort set klar. En lille justering blev 
foretaget, blandt andet valgte vi eksempelvis at erstatte den sorte farve med granitgrå, og så gik 
plakaten i tryk. 
 
Her er den så… 

• Øverst noget omkring årsmøderne, motto og dato og det der skal være med. 
• Skyline af sydslesvigske bygninger – og her vil jeg så gerne citere Sigurd Barrett igen, 

noget der også inspirerede Lisbeth: ”og vi siger det gerne med toner og ord: at vi ved 
hvem vi er, uanset hvor vi bor.” 

• Noget symboliserer amterne, det tilhørsforhold og fællesskab – alle er med. Vi er 
Sydslesvig, det danske mindretal. 

• Rendsburger Hochbrücke og egernet (Rendsborg/Egernførde amt), Skipperhuset 
(Ejdersted amt), Krokusser (Husum amt), Flensborghus (Flensborg by og amt), 
Vindmøllen (Sydtønder amt), A.P. Møller Skolen (Gottorp amt).  

• Vejen ind i mindretallet. Porten til mindretallet under det danske flag 
• Hånden, der tager vare om træets rødder, så det kan gro, være og forblive stærkt. 
• Der er plads til nye og gamle træer, barnet (fremtiden) 
• Ballonerne med Dannebrog, der sendes af sted fra friluftsmødet i Flensborg. 
• Og og og – se selv, tolk selv – lad dig som taler inspirere eller nyd bare den positive 

plakat, der kalder os alle til årsmøde. 
 
Der er plads til selv at skrive det eget mødested og tid nederst på plakaten – noget nogle 
arrangører har efterlyst. 
 
Stor tak til Lisbeth. Hun får en buket blomster (applaus). Plakaten afsløres (applaus). 
 
T-shirten præsenteres: Uden motto, så den kan genbruges. Den viser silhuetterne af 
bygningerne inkl. krokusser og egern fra plakaten.  
Pris som sidste år: 5,- € for børnestørrelser, 8,- for voksenstørrelser (kun i unisex form – kan 
prøves og bestilles på sekretariaterne fra nu af.) 
NYHED: Krus med skyline – kan bruges som gave. Bestilles ligeledes på sekretariaterne til 5,- € 
stykket 
Deadline for bestillingerne er den 17. marts. Vi satser så på at have T-shirtene og krusene klar til 
afhentning fra den 2. maj. Så kan man bruges T-shirten inden årsmødet. 
 
Symbolsk vil vi markere mottoet ved at forære hvert amt et træ, som skal plantes et sted i amtet 
ved et af de lokale møder. Der kan man så tage billeder, der sammen med en lille historie fra 
hvert sted efter årsmøderne bringes i KONTAKT.  
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Den 28. april kl. 15-18 afholdes i samarbejde med Danmarks-Samfundet et gratis 
fanebærerkursus for alle på A.P. Møller Skolen. 
 
 
8. Nyt fra SSF’s udvalg 
 
Tine Bruun Jørgensen, Teater- og koncertudvalget 
Siden sidst har vi haft fire teaterforestillinger og tre koncerter. Desværre måtte vi aflyse en 
teaterforestilling grundet sygdom blandt skuespillerne. Der bliver en erstatningsforestilling den 4. 
maj. 
 
Familieforestillingen ”Hodja fra Pjort” er udsolgt. 
 
Udvalget er repræsenteret i ”Opera på grænsen”, som har fået Anders Molt Ipsen som ny 
formand. Her arbejder man på at opsætte en genforeningsopera til 2020, som vi glæder os rigtig 
meget til at kunne vise i Sydslesvig. 
 
Den dansk-tyske børneteaterfestival har udarbejdet et nyt koncept, som der nu skal søges midler 
til. Festivalen skal gerne afholdes i september 2017. 
 
Vi er kommet positivt ud af regnskabsåret 2016 og afventer de endelige tal fra revisionen. 
 
Sønderjyllands Symfoniorkesters nye sæson er under planlægning, og efter April-festivalen går vi 
i gang med den nye børneteatersæson, og voksenteatret er også godt i gang. 
 
 
Nina Lemcke for Kulturudvalget: 
Vi havde koncert med ”Wonderbrazz” den 1. december på Flensborghus med 142 publikummer. 
Den sidste jazzkoncert på Flensborghus i 2016 ”Jazz på dansk” samlede ca. 90 publikummer. 
”Nordisk Jul” med Helene Blum og Harald Haugaard i Mariekirken gik rigtig fint med 300 
publikummer. Derudover havde vi en julekoncert med Cecilie Norby og Lars Danielsson i 
Harreslev Danske Kirke med 134 publikummer. 
 
Jazz på Flensborghus startede op den 12. januar med en udsolgt koncert med Marilyn Mazur. Vi 
har en koncert med hende igen den 24. november i Slesvig. Den 10. februar arrangerer vi på 
Flensborghus vores jazzkoncert nr. 100 med DR Big Band. Her er endnu kun få billetter. I år er vi 
med i Danmarks Vinterjazz-program, hvor de vigtigste danske koncerter er med. Den danske 
jazzscene har lagt mærke til, at Flensborghus er et godt spillested med gode koncerter og har 
opfordret os til at være med med vores jazzkoncert nr. 100. Den 23. februar har vi koncert med 
”Fools’s Paradise” i Kühlhaus 
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9. Ændringer af SSFs vedtægter og hovedstyrelsens forretningsorden 
 
En opstilling med de nuværende vedtægter samt ændringsforslag pr. 4.7.2016 blev efter 
hovedstyrelsesmødet den 20. september 2016 udsendt til alle hovedstyrelses-medlemmer med 
opfordring til at behandle det i de respektive amtsstyrelser, for så at behandle det på 
hovedstyrelsesmødet i dag. Der er i det store og hele kun tale om små korrekturer, den vigtigste 
ændring er muligheden for at vælge suppleanter til de faste udvalg. Derudover er nogle ting 
flyttet fra vedtægterne til hovedstyrelsens forretningsorden. 
 
Steen Schröder gennemgår ændringerne: 
 
§ 5 – Medlemskab:  
Her slettes under (1): Enhver, der er fyldt 15 år og.. 
Under (2) tilføjes: Til en husstand regnes alle voksne og hjemmeboende børn op til det 15. 
år.  
Som nyt (6) tilføjes: Alle medlemmer over 15 år har fuldgyldig stemmeret. 
 
§ 7 – Valg:  
Under (1) tilføjes: Alle medlemmer over 15 år kan… 
Sætningen Alle medlemmer har indstillingsret slettes.  
Som nyt (8) tilføjes: Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår i utide, indtræder 1. suppleant på 
dennes plads indtil førstkommende generalforsamling.  
Som nyt (9) tilføjes: Afgår formand eller kasserer i utide, vælger bestyrelsen selv en afløser 
for denne blandt bestyrelsesmedlemmerne indtil førstkommende generalforsamling.  
 
§ 10 – Landsmødet: 
Under 10.3. – Valg af forretningsudvalget er en redaktionel ændring, idet Bisidder begge steder 
fremover skrives med b. 
Under 10.4. – Valg af udvalget tilføjes under (2): Der kan vælges 2 suppleanter. 
 
§ 12 – Hovedstyrelsen: 
Som nyt (4) tilføjes: Vælges en formand af de 3 faste udvalg til medlem af 
forretningsudvalget, kan det pågældende udvalg udpege en stedfortræder. De 
efterfølgende punkter rykker et punkt ned. 
 
Til hovedstyrelsens forretningsorden er der flg. ændringsforslag: 
 
Punkt 2. – Indkaldelse og dagsorden: 
Til dagsordenen tilføjes tre punkter: 

• Nyt fra SSFs udvalg 
• Eventuelt 
• Evt. lukket møde 
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Punkt 6. – Offentlighed: 
2. afsnit ændres til: Medlemmerne af Organisationsudvalget, formændene for 
Billedsamlingsudvalget, Det humanitære Udvalg, Regnskabs- og revisionsudvalget, de af 
hovedstyrelsen nedsatte udvalg og generalsekretæren har taleret, dog ingen stemmeret. 
3. afsnit ændres til: Sydslesvigsk Forenings tekniske og administrative personale har taleret i 
anliggender, der vedrører deres arbejdsområde, men ingen stemmeret. Tvivlstilfælge afgøres af 
mødelederen. 
4. afsnit ændres til: Hovedstyrelsen behandler personale- og ejendomsanliggender på 
lukkede møder. Sydslesvigsk Forenings tekniske og administrative personale kan deltage, 
dog ikke i forbindelse med personalesager. Formanden for Regnskabs- og 
revisionsudvalget deltager i lukkede møder. 
 
Bernd Engelbrecht pointerer, efter at han af ledelsen gøres opmærksom på, at ikke-delegerede 
kun har taleret ved punkt 1 – Spørgetid, at alle medlemmer bør have taleret under hele mødet. I 
hvert fald bør spørgetiden placeres til sidst på dagsordenen. Ledelsen er lydhør overfor 
tilskyndelsen og signalerer at ville tage det med i de fortsatte overvejelser. 
 
Kun vedtægterne skal behandles på landsmødet, hovedstyrelsen godkender selv sin 
forretningsorden på sit første møde efter landsmødet. 
 
Ændringsforslagene diskuteres med følgende 
 
Konklusion: 
 

• Hovedstyrelsen vedtager enstemmigt, at ændringsforslagene sendes til diskussion 
og vedtagelse på Landsmødet. 

 
 
10. Oplæg ”En undersøgelse af det danske mindretals selvforståelse” v/Rejhan Bosnjak 
 
Rejhan Bosnjak er stipendiat ved forskningsafdelingen ved Dansk Centralbibliotek og har denne 
undersøgelse som sit phd.-projekt. Han præsenterer sin spørgeskemaundersøgelse via en 
powerpoint-præsentation (vedlagt). Det endelige spørgeskema udsendes på dansk og tysk og er 
optimeret i forhold til den udsendte version. Der bliver både en fysisk version, der udsendes med 
en svarkuvert via Flensborg Avis samt en online-version. Derudover distribueres skemaerne via 
årsmøderne. SSF vil gerne hjælpe med at få svarene i hus. 
 
 
11. Eventuelt 
Jens A. Christiansen minder om Oversømarchen den 6. februar, der denne gang starter fra 
pladsen foran „Europa-Universität“, Munketoft 3 b (overfor bryggeriet), og ikke som sædvanlig fra 
Neumarkt. 
 
16.2.2017 
JAC/jh 


