PROTOKOL

fra

(01/2019)

SSFs hovedstyrelsesmøde
tirsdag den 22. januar 2019, kl. 18.30
på Jørgensby-Skolen, Flensborg
Delegerede:

Daniela Caspersen suppleant, Bjørn Egeskjold, Annemarie Erichsen, Jørn Fischer,
Reidar Fischer, Kirsten Futtrup, Niels Jørgen Hansen, Jon Hardon Hansen, Gitte
Hougaard-Werner, Anne-Mette Jensen, Elsbeth Ketelsen, Povl Leckband, Preben
K. Morgensen, Annette Neumann, Lars Nielsen, Knud Ramm-Mikkelsen, Steen
Schröder, Karsten Weber, Kirsten Weiss, Fred Witt.

Andre:

Kim Andersen, Lars Erik Bethge, Ilwe Boysen, Anita Bömer, Jens A. Christiansen,
Wera Gallagher, Jette Hanisch, Peter Hansen, Marike Hoop, Nina Lemcke, Lars
Petersen, Gerd Pickardt, Michael Oetzmann, Kerstin Pauls, Rasmus Meyer
(Flensborg Avis), Kay von Eitzen, Dorthe W Salchow.

Afbud:

Tine Andresen, Nadine Baumann-Petersen, Andreas Berg, Dirk Hansen, Tine B.
Jørgensen, Petra Katja Mohr, Sven Nielsen, Karen Scheew, Lars Thomsen.

Referat:

Optagelse på bånd, JAC/wg

Dagsorden:
1. Spørgetid for medlemmer af foreningen, jvf. vedtægternes § 12, stk. 7
2. Mødet åbnes - konstatering af beslutningsdygtighed
3. Valg af dirigent
4. Protokollen fra den
5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden
6. Formandens beretning
7. Nyt fra SSFs udvalg
8. Eventuelt
9. Lukket møde
Formanden byder velkommen.
Sang: Som en rejselysten flåde
Jørgensby-Skolens skoleleder Sølvi Johansen Koch orienterer om Jørgensby-Skolen.
Distriktsformand Per-Arne Hoeg orienterer om St. Hans Distriktet.

1. Spørgetid for medlemmer af foreningen, jf. vedtægternes § 12, stk. 7
Der er ingen spørgsmål.
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2. Mødet åbnes – konstatering af beslutningsdygtighed
Mødes åbnes, der er 20 stemmeberettigede hovedstyrelsesmedlemmer til stede. Hovedstyrelsen er
dermed beslutningsdygtig.

3. Valg af dirigent
Jon Hardon Hansen foreslår på FU’s vegne Kirsten Futtrup som mødeleder og spørger, om der er
andre forslag. Det er der ikke. Dermed er Kirsten Futtrup valgt.
Mødelederen takker for valget og konstaterer, at mødet er rettidigt indvarslet og lovligt.

4. Protokollen fra den 22. november 2018.
Protokollen fra det åbne møde godkendes.

5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden
Mødelederen læser dagsordenen op og bekendtgør, at der under pkt. 9 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
Nytårskure.
SSF har som sædvanligt her i begyndelsen af året været inviteret til en række nytårskure, der giver
god lejlighed til efter juleferien og årsskiftet at hilse på venner og samarbejdspartnere udi det politiske.
Traditionen tro er SSF repræsenteret i Danmark ved Region Syddanmarks og Folketingets nytårskur.
Godt nok nåede vi ikke i år at dukke op i Regionshuset i Vejle.
Syd for grænsen er SSF sædvanen tro med, når delstatsregeringen kalder. Denne gang tog
ministerpræsidenten imod på Slottet i Pløn.
Derudover deltog SSF i Deutscher Grenzvereins nytårskur på Nordsøakademiet i Læk.
BDNs formand Hinrich Jürgensen holdt festtalen, i hvilken han skildrede det tyske mindretals
vanskelige proces med at konfrontere sig selv med sin rolle under 2. Verdenskrig.
Ikke alle faldne soldater, som mindes i mindelunden på Knivsbjerg, er mindeværdige. Derfor er deres
navne blevet fjernet fra tavlerne.
Mindelunden hedder i dag ikke længere Ehrenhain men Gedenkstätte.
Så sent som i fredags var SSF til SSVs nytårskur i Gyby. God stemning og gode taler gjorde deres til,
at aftenen blev vellykket.
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Ikke mindst må man hæfte sig ved, at SSV nu er parat til efter det kommende landdagsvalg at gå i
koalitionsforhandlinger også med den borgerlige fløj.
Et meget positivt signal set herfra. Hvis der er en borgerlig regering, der ønsker at videreudvikle
delstatens mindretalspolitik på grundlag af forgængerregeringens ditto, så er det den nuværende med
ministerpræsident Daniel Günther og hans mindretalskommitterede Johannes Callsen i spidsen.

Danevirke.
I løbet af februar bliver det ny verdensarvsskilt Danevirke/Haitabu sat op ved motorvejen A7.
Som vi har kunnet læse i aviserne, har landet bevilliget 500.000 € til den nødvendige sanering af
Valdemarsmuren og volden.
Yderligere har delstaten bevilliget 150.000 € til fornyelse af et ”Besucherleitsystem” ved Danevirke,
dvs. midler til nye henvisningsskilte, tavler og lignende informationsmateriale.
Det tysk-danske samarbejde omkring markedsføring af verdenskulturarven Danevirke-Haitabu
fungerer fortrinligt ifølge Nis Hardt og Lars Erik Bethge.
De to står sammen med repræsentanter for Archäologisches Landesamt, Landesmuseen SlesvigHolsten og Tourismus-Agentur Ostseefjord Schlei for marketing af verdenskulturarven.
Desværre fik SSF afslag på sin projektansøgning på godt og vel en halv million kroner til udvidelse og
professionalisering af besøgstjenesten på Danevirke museum, der skulle matche den stigende
opmærksomhed og det stigende antal besøgende på museet og i den arkæologiske park. Vi må nu
se, hvordan vi kan løfte denne opgave på anden måde. Vores tyske partnere forventer med rette, at
vi lever op til verdensarv-niveau i den del, vi står for: Formidlingen af Danevirkes historie og betydning.
Men uanset hvad, er viljen til at markedsføre verdenskulturarven meget høj og sikrer, at de to perler
Haitabu og Danevirke fremadrettet bliver to stærke magneter, der vil tiltrække et stigende antal turister
og besøgende ikke kun fra Danmark og Tyskland men hele Europa.
Bevillingen 2019.
Alle danske foreninger og organisationer fik fremskrevet deres budget med 0,9% bortset fra
Skoleforeningen, som fik 3%.
Desværre kom en forsideartikel i Flensborg Avis til at skabe spændinger mellem kulturministeren
Mette Bock og Sydslesvigudvalgets formand på den ene side og mindretallet på den anden side.
”Undtagen Skoleforeningen må alle foreninger nøjes med 0,9%.” Citat slut. Sådan skrev avisens
journalist. At ordene ”nøjes med” udløste irritation i Danmark, er fuldt forståeligt. Men den udtalelse
står alene avisen for.
Samrådets
medlemmer
er
aldeles
fremskrivningsprocenten på 0,9%.

ikke

utilfredse

endsige

utaknemmelige

over
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Samrådets medlemmer bakker solidarisk op om Sydslesvigudvalgets beslutning om at hjælpe
Skoleforeningen med at løse sine økonomiske udfordringer.
Anni Matthiesen opfordrer mindretallet til også at kigge mere mod syd med henblik på at få en
forhøjelse af driftsmidlerne.
Rent faktisk er SSF i gang med at udarbejde en resultataftale med Kiel gældende for årene 20192022, som vil forøge SSFs tyske tilskud med 100.000 € årligt fra og med 2022.
Skolelukninger
Ifølge Skoleforeningens formand vil bevillingen på 3%, som svarer til 1,3 mio €, ikke tage
skolelukningerne af bordet.
Dvs. mindretallet har fortsat en udfordring, som Samrådet ønsker at løse sammen med
Skoleforeningen.
Skoleforeningens styrelse sendte den 20. december en tidsplan for den videre proces og drøftelsen
af deres strukturrapport ud til fællesrådsmedlemmerne og Samrådet.
Den indkalder til en lang række møder henover året frem til den 26. september.
Bl.a. opfordrer Skoleforeningen til,
Sydslesvigkonferencen den 16. marts.

at

man

drøfter

Skoleforeningens

udfordringer

på

Parallelt med drøftelsen af ”Den solidariske vejs” kommissorium og besvarelsen af de mange
spørgsmål, fællesrådsmedlemmerne har stillet styrelsen, indhenter Skoleforeningen et tilbud på en
ekstern undersøgelse af organisationsstrukturen.
Det vigtige spørgsmål er fortsat for Samrådets medlemmer, hvorvidt og hvor tæt mindretallet
inddrages i Skoleforeningens endelige beslutninger omkring de lukningstruede skoler.
SSF
Sidste uge mødtes FU med Flensborg amts amtsstyrelse for at blive orienteret om de udfordringer,
amtet p.t. står overfor.
Beklageligvis har vi i avisen kunnet læse, at Niels Wolfsdorf stopper som formand for SSF
Munkbrarup-Ves og flytter til Flensborg efter i mange år at have ydet en stor indsats for det danske.
Han er ikke den eneste af de 19 formænd, amtet har, der træder tilbage i forbindelse med
distriktsgeneralforsamlingerne. Der er fem andre. Jeg håber, at det ved fælles anstrengelse lykkes at
finde en efterfølger så vidt muligt for dem alle.
En særlig udfordring har SSF Vanderup. Skolen på stedet er nedlagt. I de kommende to år vil
institutionen huse en vuggestue, men derefter slukkes lyset for det danske pædagogiske arbejde i
Vanderup.
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Distriktet ønsker at bruge skolen ud over de kommende to år. En brugeraftale med Skoleforeningen
vil sikre SSF Vanderup deres forsamlingshus.
Hvad angår fusioner er det SSFs klare holdning, at distrikterne suverænt selv bestemmer, om man vil
fusionere eller ej. Det styres ikke oppefra.
I 2003 havde SSF endnu 108 distrikter. I dag er der godt 70. Et bevis på, at fusioner har været en
måde at bevare og styrke det danske kulturarbejde i Sydslesvigs amter.
Vi må regne med, at der vil ske flere fusioner i de kommende år. Enten fordi medlemstallet er røget
helt i bund, eller fordi man ikke kan samle en bestyrelse.
Eller fordi distriktets medlemmer desværre ikke bakker op om de arrangementer, bestyrelsen tilbyder.
Fusioner er ikke per se af det onde. De kan give fornyet gejst og energi og lyst og inspiration til at
samle mennesker om dansk sprog og kultur til glæde for de flere medlemmer, man gennem en fusion
har fået.

7. Nyt fra SSF's udvalg
Knud Ramm Mikkelsen, kort nyt fra Kulturudvalget:
Siden sidste hovedstyrelsesmøde har der været afholdt 1 kulturudvalgsmøde – og ikke mindst har der
været rigtig gang i julearrangementer, koncerter, foredrag med mere rundt om i hele Sydslesvig.
Vi kan melde om mange meget gode arrangementer, flere udsolgte huse og rigtig godt besøg til andre.
Og naturligvis nogle, hvor der kunne have været flere besøgende. Med andre ord. Meget er, som det
plejer at være.
Jeg er blevet meddelt, at vi er kommet godt igennem 2018 økonomisk. Det er jeg meget glad for.
Endnu en gang vil vi minde distrikter og amter om at huske at søge tilskud i så god tid, at vi i udvalget
har tid til at overveje ansøgningerne. Ellers ser vi frem til at få mange, gode og velbegrundede
ansøgninger på vores bord i det kommende år
Tak for ordet.
Årsmødeudvalgets formand Gitte Hougaard Werner:
Præsentation af Årsmødeplakaten 2019
Årets motto er ”Norden møder Sydslesvig – vi knytter bånd”.
Her forbinder vi 2 jubilæer
100 år for Foreningen Norden
800 år Dannebrog.
Ikke en hel nem opgave at lave en plakat på baggrund af.
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Vi er meget stolte af, at vi kunne vinde kunstneren Inka Sigel til denne opgave, og vi har haft et
fantastisk samarbejde.
Ved første møde havde Inka flere forskellige skitser og udkast med, det ene flottere end det andet.
Sammen med Nina og undertegnede fandt vi retningen for plakaten.
Ved udvalgsmødet den 11. december kom Inka så og fortalte udvalget om baggrunden for arbejdet
og for hendes idé bag. Derefter blev vi præsenteret for 3 udkast – dvs. 3 smukke malerier, hvor vi så
skulle vælge den endelige plakat.
Om et øjeblik får Inka lov til selv at fortælle jer om plakaten, processen og tankerne bag.
Jeg vil inden da lige benytte lejligheden til helt officielt at sige tak for det konstruktive samarbejde og
for den meget smukke plakat – et rent kunstværk, som vi er meget stolte af at kunne præsentere og
kalde til årsmøde med.
Lisbeth og Christian fra vores egen layout-afdeling skal også have en tak. De har hjulpet med at få
maleriet omsat til tryk og sat computerskriften på.
Kunsteneren Inka Sigel beskriver plakaten, der er præget af de fem hvide svaner, der er symbolet på
de fem nordiske lande. Desuden viser den fem forskellige træer, der er typiske for Norden. Årsmødets
motto, ”Norden møder Sydslesvig – vi knytter bånd”, er også til stede i billedet: Det viser
Valdemarsmuren i Danevirke-volden, der markerer Nordens ældste sydgrænse og er blevet
verdensarv i fjor. Skriften ”vi knytter bånd” er broderet på billedet – et særkende ved Inka Sigels
billeder.
Jon Hardon Hansen roser plakaten og takker Inka Sigel for hendes engagement.
Årsmødeudvalgets formand Gitte Hougaard Werner:
Ud over selve plakaten har vi så det originale maleri, og det synes vi er oplagt at overdrage til én af
inspirationskilderne til billedet, til ”Porten til Norden”, nemlig Dannevirke Museum i Gottorp Amt, i håb
om at de vil kunne finde en plads til det.
De øvrige skitser m.m. vil vi gerne hænge op i forbindelse med årsmøderne som en lille udstilling.
Samtidig kan man få lov til at købe dem, hvis der er interesse. Men alt det hører I nærmere om.
T-shirten og mere…
Årets T-shirt må så heller ikke mangle.
T-shirten plejer at genspejle plakaten med enkelte elementer. Det har vi også snakket med Inka om.
Hun har også har været designer bag årets T-shirt og mærkat/ FDF-mærker.
Plakaten er præget af mottoets første del ”Norden møder Sydslesvig” – af porten til Norden og de
nordiske symboler.
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Mottoets anden del ”vi knytter bånd” er det bånd, vi har til Dannebrog og det danske, derfor valgte vi
at Dannebrog skulle være en del af T-shirts-elementerne. Dannebrog knytter så bånd med svanen,
Danmarks nationalfugl og symbolet på Foreningen Norden.
Vi har så efterkommet ønsket om en neutral T-shirt-farve. Trykket i år vil være digitaltryk – det vil altså
ikke føles som plastik.
T-shirten koster 10,- € uanset størrelse og kan bestilles fra den 4.2. på sekretariaterne. Deadline for
den store fællesbestilling er den 29.3. Udleveringen sker så ca. 3 uger efter… ligeledes til afhentning
på sekretariaterne.
Håber, I synes lige så godt om den som jeg.
Endnu engang tak for det flotte arbejde til Inka.
Lige en reminder: Årsmødeskemaerne skal være indsendt den 4.2. – og tiden løber, så det er SNART.
Husk lige distrikter og amter på det, så vi kan komme i gang med at aftale og fordele underholdning,
musik og andet.
Vel mødt til årsmøderne 2019.

Teater – og koncertudvalget, Nina Lembcke: ”Der er ikke er noget nyt at berette.”

8. Eventuelt
Der er ingen kommentarer.
Herefter slutter det åbne møde, og man går over til dagordenspunkt 9: ”Lukket møde”.

25. februar 2019
JAC/wg
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