
 

 1/11 

PROTOKOL af (6/2018) 

 

 SSF’s hovedstyrelsesmøde 
 

 tirsdag den 20. november 2018, kl. 18.30 

 i Slesvig Roklub, Louisenbad 6, 24837 Schleswig 

 

Delegerede: Nadine Baumann-Petersen, Ilwe Boysen, Tine Bruun Jørgensen, Bjørn 

Egeskjold, Annemarie Erichsen, Jørn Fischer, Erik Fredens, Kirsten Futtrup, 

Jon Hardon Hansen, Gitte Hougaard-Werner, Anne-Mette Jensen, Fred 

Jørgensen, Erik Leth (suppleant), Petra Katja Mohr, Preben K. Morgensen, 

Annette Neumann, Lars Nielsen, Georg Pickardt, Knud Ramm-Mikkelsen, 

Steen Schröder, Karsten Weber 

 

Andre: Kim Andersen, Lars Erik Bethge, Anita Bömer, Jens A. Christiansen, Wera 

Gallagher, Jette Hanisch, Peter Hansen, Marike Hoop, Nina Lemcke, Lars 

Petersen, Gerd Pickardt, Michael Oetzmann, Kerstin Pauls, Lars Thomsen, 

Rasmus Meyer (Flensborg Avis), Kay von Eitzen  

 

Afbud: Tine Andresen, Erik Fredens, Dirk Hansen, Elsbeth Ketelsen, Svend Nielsen, 

Dorthe Salchow Weiss 

 

Referat: Optagelse på bånd, JAC/wg 

 

Dagsorden: 

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

2. Mødet åbnes – beslutningsdygtighed jvf. § 6. 

3. Valg af dirigent. 

4. Protokol fra den 25. september 2018. 

5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden. 

6. Formandens beretning. 

7. Nyt fra SSF's udvalg. 

8. Amtskonsulenternes årlige indberetninger om det danske arbejde i 

Sydslesvig (udleveret ved mødet den 25.09.2018). 

9. Eventuelt. 

10.  Lukket møde. 
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Formanden byder velkommen. 

 

Sang: Dybt hælder året i sin gang. 

 

Fhv. formand for Slesvig-Roklub, Birger Kühl fortæller om roklubbens historie og samarbejdet 

med de danske roklubber.  

 

1. Spørgetid for medlemmer af foreningen jvf. vedtægterne § 12, stk. 7. 

Der er ingen spørgsmål. 

 

2. Mødet åbnes – beslutningsdygtighed jvf. § 6. 

Mødet åbnes. Der er 19 stemmeberettigede hovedstyrelsesmedlemmer til stede. Hovedstyrelsen 

er dermed beslutningsdygtig. 

 

3. Valg af dirigent. 

Jon Hardon Hansen foreslår på FU’s vegne Gitte Hougaard-Werner som mødeleder og spørger, 

om der er andre forslag. Det er der ikke. Dermed er Gitte Hougaard-Werner valgt. 

 

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

 

4. Protokol fra den 25. september 2018. 

Protokollen fra det åbne møde godkendes med følgende bemærkning: Petra Mohrs kommentar 

redigeres på side 9 i protokollen fra den 25. september 2018. 

 

5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden. 

Mødelederen læser dagsordenen op og bekendtgør, at der under pkt. 10 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. 

 

Landsmødet 2018 i Husum. 

Landsmødet i Husum i år viste spor af SSFs foreningsudvikling. Fornyelserne var bl.a.  

 

• Udlevering af navneskilte til de delegerede ved deres ankomst.  

• FU og talerstolen var rykket ned i gulvhøjde. I stedet for gule ærter blev der serveret 

gulaschsuppe og håndmadder. 

• Beretningerne skulle være korte og mere fremadskuende end bagud skuende, hvilket ikke alle 

beretninger levede op til.  

• Generalsekretærens regnskabsberetning var kortere og som ønsket til dels visualiseret ved 

nogle PowerPoint slides. 

• Desuden skabte både en resolution og en debat mere liv. 
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Apropos storskærmen på scenen, så blev den også brugt som sangblad. En delegeret foreslog 

dog, at man næste år kun beamer et vers ad gangen op på lærredet og forstørrer skriften, så det 

hele bliver mere læseligt for dem, der sidder bagerst i salen. 

 

I det store og hele håber jeg dog, at vi har kunnet imødekomme forventningerne. 

 

Skolelukninger. 

Både debatten omkring SSFs resolution, der opfordrer Skoleforeningen til at finde alternative 

løsninger til de foreslåede skolelukninger og diskussionen på baggrund af direktør Lars Kofoed-

Jensens oplæg om sprog og identitet blev holdt i et engageret men dog sagligt leje. Det var en 

god demokratisk debat med gensidig respekt i bedste dansk tradition. 

 

At debatten blandt de berørte skolers lærer, forældre og elever er præget af emotioner, fik vi et 

lille indtryk af, da Vestermølles fællesrådsrepræsentant gik op på talerstolen for at forsvare sin 

institution.  

 

SSFs delegerede stemte klart og tydeligt for resolutionen og dermed mod en eventuel lukning af 

fire små skoler og en børnehave med 73 ja stemmer, 6 nej stemmer og 37 afholdelser. 

 

Den store andel af afholdelser kunne blandt andet skyldes, at der er mange pædagoger og 

lærere blandt vore delegerede, der samtidig vil være loyale over for arbejdsgiveren. Det gav en 

enkelt ordmelding i hvert fald udtryk for. 

 

Men hvorom alt er: SSF solidariserer sig med og støtter fællesrådsmedlemmerne i 

Skoleforeningen i deres ønske om at skubbe beslutningsprocessen og dermed mere vinde tid til 

at finde alternativer til institutionslukninger. 

 

Næsten to tredjedele af SSFs delegerede har af mindretalspolitiske grunde stemt for 

resolutionen, for skolerne danner ikke blot rammen om det pædagogiske arbejde men lægger 

tillige rum og plads til kultur-, kirke- og foreningsarbejde samt idrætsaktiviteter. 

 

Institutionerne er en vigtig søjle i bevarelsen og fremmen af et levende fællesskab omkring alt 

dansk virke i distrikterne, sognene og skolekredsene. Derudover sikrer en vuggestue, en 

børnehave og/eller en skole fødekæden til fremtidens dansksindede i lokalområdet, idet 

institutionerne for mange nye er døren ind til mindretallet. 

 

Nu handler det om at transportere disse argumenter videre. Vi vil tage kontakt til 

Skoleforeningens ledelse og bede om en samtale, hvor vi kan fremføre vores argumenter. 

 

Vi vil være til stede ved Skoleforeningens fællesrådsmøde på torsdag for at gøre rede for SSFs 

holdninger, såfremt fællesrådsmedlemmerne skulle ønske det. 

 

Netop her i aften drøfter også SSV skolelukningerne på sit hovedudvalgsmøde i Bydelstorp, og 

jeg regner med, at de kommer til en lignende konklusion som vi. For vores parti er den anden 
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store folkelige basisorganisation i mindretallet, der med sine distrikter og sin rekruttering af 

kommunalpolitikere står overfor lignende udfordringer som SSF. 

 

Dermed har vi en stærk forbundsfælle, når skolelukningerne er på dagsordenen på næste 

Samrådsmøde den 5. december. Jeg forventer, ligesom sikkert også SSV, at vi drøfter 

situationen, og kommer til at høre om, hvad Skoleforeningen har tænkt af alternativer til 

lukninger. 

 

Alternativer, der meget vel hurtigt kunne blive aktuelle, såfremt et flertal i fællesrådet i 

begyndelsen af det nye år stemmer imod nedlæggelsen af institutionerne, hvilket vi selvfølgelig 

håber på.  

 

Det ændrer dog ikke ved, at vi må drøfte de generelle mindretalspolitiske udfordringer, vi står 

over for, med Skoleforeningen. For organisationens røde tal på bundlinjen forsvinder ikke ved 

hjælp af institutionslukninger. De kommende år vil underskuddet på foreningens budget fortsat 

stige. Er der da flere lukninger på vej? 

 

SSF har selv en anstrengt økonomi, der ikke lægger op til, at vor forening kan indgå nye 

brugeraftaler med Skoleforeningen omkring brug af de nedslidte bygninger til forsamlingshuse.      

 

Fortsat store negative økonomiske udfordringer for skoleforeningen i de kommende år, har 

selvfølgelig for SSF og alle andre medlemmer af Samrådet en negativ indflydelse på alles 

økonomi.  

 

Det andet store diskussionsemne på landsmødet var… 

 

Sprogdebatten. 

Skoleforeningens direktør Lars Kofoed-Jensen gjorde på en udmærket måde rede for, hvad den 

agter at gøre i de kommende år for at styrke brugen af det danske sprog blandt nye forældre.  

 

SSFs ønske om, at Skoleforeningen udpeger en foreningsambassadør og SSF omvendt en 

forældreambassadør, var Lars Kofoed dog ikke med på. Han mente, at den ordning ville lukke 

alle andre ansatte ude fra at engagere sig i foreningsarbejdet. 

 

Vi mener dog stadig, at der skal sikres et stabilt og tilforladeligt netværk mellem skolens 

lærerkollegium og distriktsforeningens bestyrelse/r. Skolens ambassadør skal fungere som den, 

der enten selv tager sig af en forespørgsel fra SSF eller delegerer kontakten videre til en relevant 

kollega. Lad os håbe, at vi kan overbevise og få ordningen op at stå på sigt. 

 

Derudover må vi selvfølgelig også fortsat spørge os selv, hvad vi kan gøre indenfor SSF for at 

styrke kendskabet til og brugen af det danske sprog. 

 

Der var på landsmødet også en lang række valg i år. Endnu engang stort tillykke til de genvalgte 

hhv. nyvalgte. 
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Og så fik vi også præsenteret vores nye årbogsformat, årshæftet ”Sydslesvig/kort fortalt”, som i 

korte tekster og med mange billeder beretter om året, der gik. Det håber jeg, at alle vil bruge 

flittigt til at orientere andre om vores arbejde. 

 

100-året for 1. Verdenskrigs afslutning. 

Søndag den 11. november kl. 11.00 deltog SSF i mindehøjtideligheden ved monumentet for de 

faldne dansksindede slesvigere i 1. verdenskrig i Mindeparken ved Marselisborg Slot. 

 

I anledning af, at det i år er 100 år siden Den Store Krig sluttede ved indgåelsen af en 

våbenstilstand, deltog også Hendes Majestæt Dronningen i højtideligheden og lagde ved den 

lejlighed en krans ved mindesmærket. Efter mindehøjtideligheden havde Forsvaret inviteret til 

frokost sammen med Dronningen på en restaurant i Tivoli Friheden.  

 

Efter frokosten var der lejlighed til at tale med Majestæten ved et såkaldt samtalebord. I den 

forbindelse havde jeg mulighed for kort at præsentere vores forening, takke hende for hendes 

årlige tilbagevendende nytårshilsen til de dansksindede i Sydslesvig og kort nævne fejringen af 

Genforeningen 2020. 

 

Budgetforhandlinger 2019. 

Den 12. november indkaldte Sydslesvigudvalget til budgetforhandlinger på Centralbiblioteket. 

 

Sydslesvigudvalget har ikke ønsket en koordineret budgetansøgning fra Samrådets medlemmer. 

Og en lang række foreninger har søgt langt ud over fremskrivningsprocenten på 0,9%, som man 

har kunnet læse i Flensborg Avis sidste uge. 

 

SSF har søgt om en fremskrivning på 7,3%, som svarer til 1.855,670 mio. kr. Bag denne 

procentsats gemmer sig en ansøgning om bevilling til en fuldtids kommunikationskonsulent til 

vores presseafdeling, fordi hele området omkring kommunikation, presseinformationer, 

produktion af nyhedsbreve etc. og servicering af den danske og tyske presse og mindretallets 

organisationer er vokset og kræver helt andre resurser nu om dage. Dertil hører, at SSFs 

tilstedeværelse på de sociale medier og andetsteds på nettet i disse digitaliserede tider kræver 

mere og mere opmærksomhed, samtidig med, at tiden endnu ikke er inde til at droppe trykte 

informationer.  

 

Derudover har SSF søgt om en fuldtids kontorassistentstilling til generalsekretariatet og en 

halvtidsstilling til amtssekretariatet i Nibøl.  

 

De sidste 3% udgør tilpasningen til den generelle pris- og lønregulering.  

 

Sydslesvigudvalget har selvfølgelig en ambition om at ville efterkomme alles ønsker så vidt 

muligt.  Men det bliver især i år svært i betragtning af, at mindretallets organisationer sammenlagt 

har søgt om en forhøjelse, der er ti gange højere end det, udvalget har at gøre godt med. 
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Den 5. december afgør Sydslesvigudvalget, hvorledes den globale bevilling fordeles mellem 

ansøgerne. 

 

Samtidig vil SSF søge om projektmidler. Fristen hertil udløber i starten af december, men jeg kan 

allerede nu røbe, at det for os især handler om udbygningen af første sal på Slesvighus og et 

projekt med at oprette en besøgstjeneste på Danevirke Museum over de næste to år. 

 

I det hele taget ser vi nu på, hvordan vi kan leve op til de forventninger, der er forbundet med 

Danevirkes verdensarv-status. Som det første vil vi nu med de begrænsede egne midler 

aktualisere udstillingen på museet, så den har mere aktuel information om Danevirke. 

 

Folketingsturen. 

Stor tak til Grænseforeningen og SSFs generalsekretær for et meget godt og indholdsrigt 

program på dette års Folketingstur, som naturligt pegede hen imod Forening Nordens 100 års 

jubilæum næste år. 

 

Som sædvanlig blev en mindre del af delegationen inviteret til frokost på Christiansborg af 

folketingets formand Pia Kjærsgård og hendes præsidium. Alle taler, som holdtes ved den 

lejlighed af formændene for hhv. Folketinget, Sydslesvigsk Forening og Grænseforeningen, kom 

mere eller mindre ind på 100 året for 1. verdenskrigs afslutning og 100 året for Genforeningen 

2020. 

 

Om fredag var der arrangeret en både informativ og interessant paneldebat i Proviantgården, 

som ligger ved siden af Christiansborg. I panelet sad Bertel Haarder, minister for nordisk 

samarbejde, Eva Kjær Hansen, Christian Juhl, Anke Spoorendonk og Henrik Dam Kristensen, 

der fra forskellige vinkler belyste Norden, det nordiske samarbejde, Nordens uudnyttede 

potentialer i forhold til en større politisk, erhvervsmæssig og turistisk gennemslagskraft i forhold 

til EU og verden. 

 

I Nordens Hus, Nordisk Ministerråds hovedsæde, tog stedets nordiske medarbejdere imod den 

sydslesvigske delegation og præsenterede de mange facetterede arbejdsopgaver, Nordisk 

Ministerråd løfter. 

 

Selvfølgelig blev også delstaten Slesvig-Holstens observatørstatus i Nordisk Råd påtalt. 

 

En tur på Nationalmuseet blev det også til, hvor vi blev informeret om en kommende udstilling om 

Tyskland i 2019, hvis udstillingsgenstande fortæller landets historie i gennem de sidste 600 år. 

  

I samarbejde med Grænseforeningen er Nationalmuseet også med til at markere Genforeningen 

2020. I uge 20 i året 2020 kommer 250 sydslesvigske gymnasieelever til at møde 250 elever fra 

hovedstadsområdet på nationalmuseet under overskriften ”Genforeningsmødet 2020”.  
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Som altid sluttede den vellykkede tur med en middag. Denne gang i det Kgl. Teaters Skuespilhus 

med efterfølgende premiere samme sted på forestillingen ”Kongens fald” efter Johannes V. 

Jensens roman af samme navn. Scenografisk var de 

n imponerende. Masser af vand fik tilskueren til at tro, at klimakatastrofer allerede fandtes på 

kong Christian I’s tid.  

 

Desværre gav manuskriptet ikke skuespillerne lejlighed til at fortælle en sammenhængende og 

fængende historie. Halvanden stjerne ud af fem. 

 

Men ikke desto mindre alt i alt var den informative tur med både gode og indholdsrige møder og 

samtaler med vore venner i København vellykket. 

 

Mødelederen takker for en god og fyldig beretning og spørger, om der er spørgsmål eller 

kommentarer. 

 

Petra Mohr: Vi skal huske at anvende de samme argumenter, som vi benytter i forhold til 

skolelukningerne til vores egne forsamlingshuse.  

 

Jørn Fischer: Synes vi bruger for megen tid på at forny SSF langsomt. SdU har udviklet sig 

meget hurtigere. 

 

Preben K. Morgensen: Plæderer for solidaritet. Han er enig med Petra i, at der gælder ens regler 

for alle m.h.t de mindre enheder. Der kræves samme besparelse af alle og alle bærer solidarisk, 

det er ikke omkostningsfrit for nogen overhovedet. Det bedste vil være, om beslutningen om 

ændringer hhv. lukninger af institutioner eller forsamlingshuse kommer fra de berørte selv. Ud fra 

en folkelig synsvinkel er lukninger af små skoler for fejt, og man opnår for lidt for en for høj pris. 

Med de foreslåede lukninger og ændringer opnås kun 20 procent af de besparelser, som vil være 

påkrævet i de kommende år. Vores prioriteringsmuligheder er tilsvarende, vi må bruge 

grønthøstermetoden. 

Stor ros til det lille hæfte, der afløser årbogen, dog kunne man godt stramme endnu mere op og 

gøre det mindre omfangsrigt 

 

Jørn Fischer: Er enig med Preben K. Morgensen 

 

7. Nyt fra SSF’s udvalg. 

Knud Ramm-Mikkelsen, Kulturudvalget: En meget god jazz-koncert i sidste uge med 130 

tilhørere. Økonomien ser godt ud.  

 

Tine Bruun Jørgensen, Teater- og Koncertudvalget.: Rigtig meget teater som vi skal udvælge til 

næste sæson. Økonomien ser rigtig god ud.  

 

Gitte Hougaard-Werner, Årsmødeudvalget: Minder om årsmødeskemaer skal udfyldes. Hun 

beder alle nævne det på deres amtsmøder. 
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8. Amtskonsulenternes årlige indberetninger om det danske arbejde i Sydslesvig 

(udleveret ved mødet den 25.09.2018). 

 

Kay von Eitzen, Flensborg by: 

Orienterer om arbejdet i Flensborg by. Solidt arbejde.  

Han sukker, den politiske brunch var ikke så godt besøgt. Vi skal have nogle nye tanker / ideer. 

Pensionistboliger: Flensborg by har strammet op på optagelsen.  

Sekretariatet: I det sidste år havde de ikke en høj bemanding, men Viggo var vikar, nu er Gaby 

startet og de er i gang med at reorganisere. 

 

Formanden: Flot beretning. Spørger ind til medlemstallene i distrikterne.  

 

Kay von Eitzen svarer, at de har renset deres medlemsdata og nogle distrikter er blevet lagt 

sammen.  

 

Marike Hoop, Flensborg amt:  

Efter i flere år at have stået her og beklaget, at der ikke kunne findes en bestyrelse i Husby er det 

dejligt at kunne fortælle det modsatte i dag. Dirk Jäger, skolelederen, indkaldte til et 

fremtidsmøde med mottoet ”Sæt Husby på landkortet igen”.  Det har været godt, at distriktet har 

ligget brak og nu kan starte på en helt frisk.  

I Hanved/Langbjerg har man stor forståelse for, hvis Langbejrg Forsamlingshus sælges.  

Når mange nu er til Fællesrådsmøde på torsdag omkring skolelukninger, er vi nogle stykker, der 

er til møde i Store Vi-Vanderup Skole for at få sammenlægningen til at fungere. Det bliver ikke 

let, selvom det er to velfungerende foreninger, der skal samarbejde. Begge har f.eks. årsmøde 

og Sankt Hans. Skal man have det på skift eller specialisere sig? Man står i Vanderup skeptisk 

overfor begrebet Kraftcenter og håber på, at man kan beholde institutioner begge steder.  

Jeg vil ikke igen stå her og snakke om Familiesprogkurserne, men jeg vil gerne dele den tanke 

med jer, at det må være vores opgave at tilbyde disse aktive familier noget, så de fastholdes i 

SSF. Det kan distrikterne ikke alene.  

Følgende distrikter har et aktivt samarbejde med Grænseforeningen: Munkbrarup-Ves, Store 

Solt, Hanved/Langbjerg, Lyksborg, Gelting-Gulde-Runtoft.  

 

Lars Petersen, Sydtønder amt:  

 

2006 – 11 distrikter 

2018 – 8 distrikter 

2019 – 7 distrikter. 

 

Positivt er, at de 7 distrikter er den hårde kerne. 

Er ked af, at så mange distrikter er blevet lagt sammen. Hvis de er væk er de væk.  

Henviser også til, at der er et godt samarbejde med det tyske mindretal i Tønder.   

 

Formanden spørger til medlemstallene i distrikterne og synes, at Lars skal ikke være ked af det. 

Det lader til at udviklingen går i retningen af større enheder.  
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Peter Hansen, Husum amt: 

Først en tilføjelse omkring friluftsmødet: 

Jeg har jo rost skolerne i Husum og Frederiksstad så vældigt, så jeg skylder vist at fortælle, at 

SFO'en i Bredsted faktisk også spillede ret godt med. 

Så har jeg nogle gange ved denne lejlighed kunnet fortælle om ture, der blev aflyst, men i år kan 

vi glæde os over, at de alle tre er gennemført. Man kan læse om dem i vort julehefte, hvor et 

forholdsvis nyt medlem, der sammen med sine to sønner var med på alle tre, har skrevet om 

dem. Vi bad hende om det, dels fordi vi gerne ville have historien fortalt af en, der ikke selv var 

fedtet ind l at have arrangeret, dels fordi medlemmer, der bliver inddraget i arbejdet, i højere grad 

opfatter sig som medlemmer, og Ikke blot som nogle, der køber en ydelse. Vi er i gang med at 

udvikle et Intro-koncept for nyvalgte og folk som overvejer at kandidere. Det er en balance 

mellem, hvad de faktisk har brug for at vide, hvad ansatte og erfarne mener, de mangler, og hvad 

de selv mener at mangle. Vi vil lægge hovedvægten på det sidste. For har de noget uforløst der, 

skal det afklares, inden de er modtagelige for det andet. Der bliver ikke tale om at kalde til 

kursus/møde en gang om året. Det skal være individuelt med 1-2 af dem, for behovet er 

forskelligt. Man kan godt have en alenlang sydslesvigdansk stamtavle og vide næsten alt om 

mindretallet, men være en novice i foreningsarbejde. Eller den anden yderpol:  

En indvandrer fra DK eller Sassnitz kan sagtens have været formand for jagtklub og 

grundejerforening, men kender måske knap så meget til mindretallets væsen og ånd. 

Det er noget af det vi kalder foreningsudvikling, modsat at nedlægge distrikter,  som vi hvert år 

bliver tryglet om i skabelonen til indberetningen. 

 
Kerstin Pauls, Ejdersted amt:  

I maj måned kunne vi endelig åbne Skipperhusets døre igen med en festlig indvielse og et åbent 

hus-arrangement. Det er blevet flot – og det synes alle andre også. Vi har brugt huset til flere 

arrangementer de sidste måneder, og det er virkelig en fornøjelse nu, hvor alting er nyt og flot. Vi 

havde 6 lejrskoler og en del privat-grupper i år, og de var også meget imponerede over det fine 

hus. 

Vores medlemstal på Ejdersted er konstant, dog er emnet foreningsudvikling virkelig en 

udfordring. De nye unge forældre er ikke så gode til at være med, og de gamle har allerede så 

mange kasketter på. Derfor havde amtsstyrelsen ideen om at lave ét stort distrikt og ikke 4 små, 

men det vil de 2 mindste distrikter ikke være med til. Det ville jo være nemmere med en 

bestyrelse og så kunne man bruge de andres ressourcer til noget andet. Men, det var som sagt 

kun en ide. 

 

Nu, hvor vi lige havde emnet med skolelukninger, kan jeg hilse og sige, det er ikke nemt at holde 

foreningslivet i live, når der hverken er en skole eller børnehave.  

 

Medlemshvervningen i den sidste tid har heller ikke været den bedste. Om folk nu ikke har penge 

til det eller den yngre generation ikke vil holde fast i foreningslivet – vi aner det ikke. Vi har været 

af sted til så mange forældreaftener, indskolingen og meget mere, men også det gav desværre 

ikke flere medlemmer. Dog kan jeg også fortælle om positive ting på halvøen. Vi har fået nogle 

yngre med i vores bestyrelser med mange gode ideer og håber på, at disse kan trække på de 

andre forældre. 
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Tønning distrikt er stadigvæk der, hvor der sker mest. De byder på mange arrangementer og er i 

gang hele året rundt. Garding var der ikke så meget i år. St. Peter og Follervig har deres egne 

små arrangementer. 

 

Tønning og Garding distrikt er begyndt at arbejde mere sammen, hvilket betyder fælles 

bestyrelsesmøder, mere samarbejde og vi holdt årsmødet fælles. Det fungerede fint, og vi vil 

gerne arbejde videre med det. Vi glæder os over, at samarbejdet med skolen og børnehaverne 

funger, dog skal Uffe-Skolen jo finde en ny skoleleder til næste år, og vi håber på, at det fortsat 

kan fungere fint. Vi savner fortsat indsatsen fra personalet, som ikke bor på Ejdersted. De 

smutter, når skoleklokkerne har ringet. 

 

Vestkystkultur havde vi igen i Irish Pub i Tating. Også hvis der var flere fra flertalsbefolkningen 

end vore egne, var det dog en succes. 

På Skipperhuset havde vi også lige i fredags en ”Männerabend” som blev arrangeret af 

ligestillingskonsulenten Elena Adam. Vi er også involveret i projektet ”Landaufschwung”. Det er 

dejligt, at flertalsbefolkningen i Tønning endelig er blevet opmærksom på, at der findes et 

mindretal på Ejdersted, og at de gerne vil opleve vores kultur. 

Så der er meget at se til, og vi glæder os til, at vi i 2019 kan åbne vores nye sekretariat. 

 

Tak.… 

 

Dorthe Salchow, Rendsborg/Egernførde amt: 

Dorthe er ikke til stede. Hun vil fremlægge sin beretning ved næste møde. 

 

Lars Thomsen, Gottorp amt:  

Amtets fremtidige udfordringer omkring distrikternes udvikling. 

Overordnet kan man iagttage en vis forandring i distrikternes struktur samt forenings- og 

bestyrelsesarbejde. 

Mange distrikter trives vel, nogle kan endda byde på nye tiltag i form af samarbejde med 

nabodistrikter og nye tilbud, der er stilet til den lidt yngre generation af medlemmer, mens andre 

distrikter ”gør som de plejer”, og dermed trækker på et stabilt antal deltagere til deres aktiviteter. 

Her er de positive tiltag som nævnt et tiltagende samarbejde hen over distriktsgrænser, 

aktiviteter der stiler efter alle aldersgrupper og et fremadrettet bestyrelsesarbejde. Bestyrelsen for 

SSF Gottorp amt og sekretariatet støtter velvilligt denne udvikling. Nogle distrikter har derimod 

ikke formået at kunne trække på nok deltagere til deres arrangementer, og til dels har antallet af 

aktiviteter været begrænset til 1 til 2 arrangementer om året. Et distrikt måtte aflyse deres 2 

arrangementer i 2017, grundet manglende deltagelse, mens et andet distrikt ud over en ugentlig 

strikke-cafe og en julebasar ikke har kunnet tilbyde andre aktiviteter. Her ser amtsstyrelsen og 

sekretariatet en udfordring både i distrikternes struktur som også i aktivitetstilbuddene til 

medlemmerne. 

Dertil må nævnes at distrikterne, der ligger inde med nævnte udfordringer, regelmæssigt har fået 

tilbudt understøttelse fra amtets side.  

For at undgå netop en sådan udvikling i distrikterne, arbejdes der fra amtets side med en 

handlingsplan som blandt andet har som mål at udbygge og fordybe kontakten mellem 
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distrikterne og amtet gennem tovejskommunikation præget af ligeværd og interesse. Der satses 

også på at oprette et fungerende net omkring kultur og fællesskab og dermed udnytte 

distrikternes styrker og kompensere eventuelle svagheder. Heri ligger der en stor udfordring for 

amtsstyrelsen og sekretariatet, som kræver både synlighed og en regelmæssig og tæt kontakt til 

distrikterne. 

 

Tilmed må man erkende, at sammenlægninger/ fusioner for nogle distrikter på lang sigt nok vil 

være den bedste løsning. Grundlæggende ligger en sådan beslutning i distrikternes hænder. 

 

Som I kan høre, er der nok arbejde at se til i de kommende år, og amtsstyrelsen og sekretariatet 

er klar til at tage hånd om det. 

 

9. Eventuelt. 

Gitte Hougaard-Werner: Orienterer om aktionen ”Bevar landsbyskolerne”. SG Flensborg-

Handewitt støtter aktionen. De har signeret en T-shirt med logoet ”Bevar Vestermølle”, som 

indgår i en lodtrækningen. For at deltage i lodtrækningen skal man indbetale minimum af fem 

euro. Lodtrækningen finder sted den 7. december 2018 

 

Jens A. Christiansen: Orienterer om Venstres landsmøde, som han deltog i halvdelen af. Han 

overbringer en hilsen fra statsminister Lars Løkke Rasmussen. 

 

Herefter slutter det åbne møde og hovedstyrelsen går over til dagordenspunkt 10: ”Lukket 

møde”. 

 

18 december 2018 

JAC/wg 


