PROTOKOL

fra

(02/2019)

SSFs hovedstyrelsesmøde
tirsdag, den 26. marts 2019, kl. 18.30
på Hanved Danske Skole, Alter Kirchenweg 42, 24983 Handewitt
Delegerede:

Tine Bruun Jørgensen, Daniela Caspersen suppleant, 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 RammMikkelsen, Steen Schröder, Karsten Weber, Kirsten Weiss, Fred Witt.

Andre:

Kim Andersen, Lars Erik Bethge, Ilwe Boysen, Anita Bömer, Jens A. Christiansen,
Wera Gallagher, Marike Hoop, Nina Lemcke, Lars Thomsen, Michael Oetzmann,
Kerstin Pauls, Rasmus Meyer (Flensborg Avis), Kay von Eitzen, Matthias Runge,
Dorthe W Salchow.
Søren Kring (Sønderjyllands Revision), Barbara Ohlsen (HPO Wirtschaftspartner)
Michael Krause (SSFs Regnskabs- og revisionsudvalg)

Afbud:

Dirk Hansen, Peter Hansen, Karen Scheew, Gerd Pickardt, Lars Petersen

Referat:

Optagelse på bånd, JAC/wg

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

Spørgetid for medlemmer af foreningen, jvf. vedtægternes § 12, stk. 7.
Mødet åbnes – beslutningsdygtighed jvf. § 6.
Valg af dirigent.
Protokol fra den. 22. januar 2018.
Fastlæggelse af den endelige dagsorden.
Formandens beretning.
Nyt fra SSF's udvalg.
Revideret regnskab 2018, revideret budget 2019 og budget 2020. Bilag
sendes per post.
-orientering, drøftelse og godkendelse.
Status på vedtægtsændringer ved Organisationsudvalget.
Eventuelt.
Lukket møde.

Formanden byder velkommen.
Hanved Danske Skole skoleleder Michael Noack orienterer om Hanved Danske-Skole.
Sang: En hilsen til forårssolen.
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Distriktsformand Bernd Fredriksen orienterer om arbejdet i Hanved / Langbjerg distriktet.
1. Spørgetid for medlemmer af foreningen, jf. vedtægternes § 12, stk. 7
Der er ingen spørgsmål.

2. Mødet åbnes – konstatering af beslutningsdygtighed
Mødes åbnes, der er 20 stemmeberettigede hovedstyrelsesmedlemmer til stede. Hovedstyrelsen er
dermed beslutningsdygtig.

3. Valg af dirigent
Formanden 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. Protokollen fra den 22. januar 2019.
Protokollen fra det åbne møde godkendes. 1 afholdelse.

5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden
Mødelederen læser dagsordenen op og bekendtgør, at der under pkt. 11 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
Distriktsgeneralforsamlingerne 2019
Den 2. april afholder SSF Lyksborg den sidste af i alt 56 gennemførte distriktsgeneralforsamlinger.
Flensborg amt meddelte i begyndelsen af året, at en række formandsposter kunne gå hen og blive
vakante.
Så skidt gik det dog glædeligvis ikke, for distrikterne Medelby, Jaruplund, Hanved, Munkbrarup og
Skovlund fik alle besat deres formandspost.
Glædeligt også, at SSF Slesvig på en ekstraordinær distriktsgeneralforsamling fik valgt en komplet ny
bestyrelse, efter at alle tidligere bestyrelsesmedlemmer havde valgt at træde tilbage på den ordinære
generalforsamling.
Opmuntrende også for SSF Frederiksberg, som var parat til at fusionere med SSF Slesvig, såfremt
distriktet ikke kunne stille en ny bestyrelse. Men man ønskede dog helst at fortsætte som det
velfungerende selvstændige distrikt, Frederiksberg er.
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Prisværdigt også, at Flensborg Avis atter er begyndt at dække SSFs distriktsgeneralforsamlinger, ikke
mindst på siden Moin men også inde i avisen. Det var og er jo det altid tilbagevendende spørgsmål
blandt SSFs medlemmer på generalforsamlingerne: „hvor er avisen“.
Rosværdigt også avisens nye tiltag under mottoet „Mindretallets rygrad“. Her sættes der et velfortjent
ansigt på de mange slidere og ildsjæle, som gør en enorm stor frivillig indsats for det danske
foreningsliv i Sydslesvig.
Både avisens og KONTAKTS i alt godt og vel tyve artikler om SSFs generalforsamlinger tegner stort
set et positivt billede af det danske virke i landsdelen. Hvad enten det handler om de gennemførte
gen- og nyvalg, det høje aktivitetsniveau eller medlemsstigningen i langt de fleste distrikter.
Hovedstyrelsesseminar
Hovedstyrelsesseminaret i begyndelsen af februar forløb fint med masser af debat- og
diskussionslyst.
Vi fik præsenteret den længe ønskede nye SSF hjemmeside, som vist rolig kan siges at være en
vellykket fornyelse af sidens design, opbygning og struktur.
Vi fik drøftet organisationsudvalgets forslag til vedtægtsændringer. Det blev tydeligt i løbet af
diskussionen, at ingen af de fire forskellige modeller til en ny sammensætning af hovedstyrelsen eller
en ny sammensætning af FU vil kunne opnå 2/3 flertal.
Af samme grund har FU sat pkt. 9 på dagsordenen i dag, for at få hovedstyrelsens tilkendegivelse af,
hvorvidt man ønsker at fortsætte drøftelsen af vedtægtsændringer i den her omgang.
Endelig fik vi på seminaret en orientering om emnet UNESCO immateriel verdenskulturarv, som jeg
kommer til at sige lidt mere om senere i min beretning.
Alt i alt et godt klausurmøde, hvor jeg dog kunne tænke mig, at flere af vore inviterede
amtsstyrelsesmedlemmer kunne motiveres til at deltage.
Samrådet
På det sidste Samrådsmøde den 4. februar blev det besluttet, at der skulle indkaldes til et
ekstraordinært Samrådsmøde inden det næstkommende ordinære møde den 29. april for endeligt at
vedtage den reviderede samarbejdsaftale.
Man ville dog afvente et møde i SdUs styrelse samt Skoleforeningens ekstraordinære
fællesrådsmøde, på hvilket fællesrådsmedlemmerne skulle give Skoleforeningens styrelse et mandat
til at drøfte mindretallets overordnede struktur i Samrådet og give grønt lys for en uvildig undersøgelse
af mindretallets struktur. Dette nåede man dog ikke på det bemeldte møde.
Indtil videre er status på samarbejdsaftalen den, at de Tilsluttede forbliver medlem af Samrådet under
navnet „De Tilsluttede Foreninger“.
Formandskredsen har fået sit eget afsnit i aftalen, der indkaldes af Samrådets formandsskab til
drøftelse og behandling af sager efter behov.
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Formandsskabet blev genvalgt med Christian Jürgensen som formand og undertegnede som
næstformand.
Samrådets sekretariatsfunktion varetager SSFs generalsekretariat.
At Samrådet er et samtaleforum, tydeliggør DKSs ønske om, at sekretariatet ikke udformer
beslutningsreferater men konklusions-referater.
2 x UNESCO
Den 15. marts 2019 var deadline for indlevering af ansøgning om at blive optaget på den immaterielle
verdenskulturarvsliste hos UNESCO Kommissionen i Paris.
Alle involverede partnere i Danmark og Tyskland besluttede efter et godt råd fra UNESCO-fagfolkene
i Berlin, som har stor erfaring, at udskyde indleveringen til starten af 2020. Der blev især henvist til, at
det ville øge vores chancer, hvis vi kunne inddrage endnu flere mennesker og institutioner i
grænselandet.
I den forbindelse skal SSFs debatmøde den 9. marts på Flensborghus om den immaterielle kulturarv
nævnes.
Det var et vellykket arrangement med godt 80 diskussionslystne deltagere, der kom på banen efter at
have hørt oplæg fra historiker Henrik Becker-Christensen, projektkonsulent Maria Lanng fra det Kgl.
Bibliotek og generalsekretæren om mindretalsmodellen og kulturarven.
Sådan noget skal vi have mere af, og det er en opgave, man ikke bare løser fra den ene dag til den
anden, hvorfor den danske og tyske regering sammen med SSF og BDN blev enige om at vente med
at sende en ansøgning til marts 2020.
Der er ikke tale om, som det er blevet skrevet, at vi misser en chance. Derimod er der tale om at sikre
sig, at Danmark og Tyskland sender en ansøgning, som har de optimale chancer for at blive godkendt.
Og så synes jeg ellers, at der så absolut også er nok symbolik i, når Danmark og Tyskland om et år –
i det store jubilæumsår 2020, der også er dansk-tysk venskabsår – i fællesskab afleverer en fælles
ansøgning.
UNESCO verdenskulturarven - Hedeby og Danevirke
Dansk-tysk symbolik var der også, da vi mandag den 4. marts mødtes med kulturminister Karin Prien,
Ulf Ickerodt fra Achäologisches Landesamt Schleswig-Holstein og Guido Wendt fra Stiftung
Schleswig-Holsteinische Landesmuseen på Danevirke Museum til en dansk-tysk pressekonference i
forbindelse med afsløringen af det ny UNESCO A7 motorvejsskilt.
Det dårlige vejr kunne ikke ødelægge den muntre, opløftede og venskabelige stemning blandt de
fremmødte.
Atter en historisk dag, der dokumenterede det gode forhold og samarbejde mellem mindretal og flertal,
som kan føre til en fornem international anerkendelse af en vigtig del af Danmarks historie.
Nu skal vi i fællesskab løfte den store opgave og forpligtelse at bevare og sikre arven.
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Markedsføre UNESCOs blåstempling, så turister fra hele Europa valfarter til den første statsgrænse
mellem Danmark og Tyskland, Danevirke og handelspladsen Hedeby.
Anerkendelsen kræver endelig også en professionel skole- og besøgstjeneste på Danevirke Museum.
Derfor har SSF søgt legater og fonde om 35.000€ til formålet her i 2019. Slesvigsk Samfunds Fond
har allerede bidraget med de første 30.000 kroner, og skoletjenesten er kommet godt fra start pr. 1.
marts, som vi også kunne læse i Kontakt og på facebook.
Oversømarchen
I år er det 155 år siden, østrigske, preussiske og danske soldater tørnede sammen den 6. februar
1864 ved Sankelmark.
Hvert femte år deltager en delegation fra Steiermark i højtideligholdelsen. I år stod landdagspræsident
Bettina Vollath i spidsen for delegationen. Hun holdt årets tale ved det Østrigske mindesmærke.
Dagen før, den 5. februar, blev der afholdt en paneldebat på Akademie Sankelmark under overskriften
”Europagespräch“, som bl.a. handlede om grænser og deres betydning i dag og før i tiden.
Historikeren Dr. Jan Schlürmann kom med sit korte foredrag under overskriften ”Alte Grenzen, neue
Grenzen – oder wie viel Grenze ”braucht” das deutsch-dänische Miteinander?“, med et oplæg til
aftenens paneldebat.
Han kom ind på grænsers forskellige betydninger gennem tiderne og definerede 1920-grænsen som
en kulturgrænse, der ikke er skarp men flydende, hvor det tyske også eksisterer nord som det danske
syd for grænsen.
Han anerkender, at de europæiske grænser også i dag markerer de kulturelle forskelle og forskellige
identiteter og derfor stadigvæk må ses som nationalpolitiske markører, uanset om der tales om åbne
eller lukkede grænser.
Den tyske historiker problematiserede Danmarks fejring af 100 året for grænsedragningen under
narrativet Genforening.
For hvorledes kan noget genforenes, som aldrig har været samlet? Fortæller den dansk-tyske grænse
fra 1920 ikke snarere historien om Slesvigs deling og om en deling af det udelelige?
Alligevel ser landdagsdirektør Utz Schliesky den danske markering af 2020 ikke som et problem,
selvom tyskerne ikke kan fejre genforeningen, men så dog det fredelige samliv og venskabet mellem
Danmark og Tyskland.
Den tyske historiker pointerede, at man på den tyske side mangler et motto, en overskrift, der forklarer
den tyske offentlighed, hvorfor man markerer 100 året for grænsedragningen i 2020.
2020
Mindretallet har nedsat en 2020-koordineringsgruppe, i hvilken SSF er tovholder. Foreningskonsulent
Tine Andresen sidder for bordenden og samler trådene på alle de 2020-arrangementer, der
planlægges i vores mindretal.
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Tine er den, der holder kontakten til Det Sønderjydske Præsidiums projektleder Simon Faber og
sørger for, at mindretallets planlagte arrangementer optages i den digitale 2020-kalender.
Der arbejdes på, at Tine også får den samme koordinerende kontakt til den tyske 2020-Komites
sekretariat i Kiel.
Der har i den sidste måned været afholdt 2020-møder både i Kiel og i Sønderborg.
I den forbindelse konfirmeredes en fælles projektliste af præsidiets og komiteens medlemmer, der
udpegede udvalgte grænseoverskridende aktiviteter i 100-året.
Listens formål er at tydeliggøre fælles- og naboskabet mellem Danmark og Tyskland ved at udpege
projekter, som involverer partnere på tværs af grænsen.
Syv fællesprojekter er blåstemplet som eksempelvis teaterstykket Romeo & Julia, en videnskabelig
konference, et dansk-tysk ungdomsparlament, 2020 for unge, som handler om et festivalsamarbejde
mellem Tønder Festival og ”Skandaløs” i Nordfrisland.
Opstarten på 2020-året i Danmark er den 10. januar i København, og afslutningen ligger på de
historiske dage fra den 9. - 12. juli.
På tysk side ligger startskuddet for markeringen af 2020-året på den 22. august, hvor der inviteres til
en borgerfest i Flensborg under deltagelse af ministerpræsident Daniel Günther og
landdagspræsident Klaus Schlie.
Mindretalsrådet
Den 7. juni mødes Mindretalsrådet med Forbundsrådspræsident Daniel Günther for at planlægge et
møde mellem Mindretalsrådet og Forbundsrådet. En historisk begivenhed.
På det planlagte møde får de fire nationale mindretal lejlighed til at præsentere sig for alle øvrige 15
delstaters ministerpræsidenter.
Målet er, at hele Mindretalsrådet, ligesom Sinti & Romaerne allerede gør, mødes med Forbundsrådet
én gang om året for at drøfte mindretalspolitiske emner og udfordringer samt aktuelle tiltag med
delstaternes ledere.
I øvrigt er det efter mange års sej kamp endelig lykkedes at få oprettet en uafhængig
ekspertkommission vedrørende antiziganisme, som kommer til at se dagens lys i morgen, onsdag den
27. marts.
Region Sønderjylland-Schleswig
SSF har været inviteret til Region Sønderjylland-Schleswigs 2. Regionaldag i Lyren i Padborg den 12.
marts.
I sit oplæg delte Region Syddanmarks formand Stephanie Lose med de fremmødte deltagere sin
manglende begejstring for den planlagte nedlæggelse af de fem regioner fra og med den 1. januar
2021.
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I forbindelse med den siddende regerings ønske om at gennemføre en sundhedsreform, skal
regionerne nedlægges.
Regionsformanden mente dog, at det kun ville ske, såfremt den siddende regering vinder det
kommende folketingsvalg, som skal afholdes senest den 17. juni i år.
Det skal i den her sammenhæng bemærkes, at regionsformanden selv er medlem af et af de tre
regeringspartier.
SSF var sammen med BDN og ECMI inviteret til at være oplægsholdere i én af tre workshops, der
handlede om vores immaterielle kulturarv og bestræbelserne på at opnå UNESCOs anerkendelse.
Region Syddanmark
Den 18. marts havde Udvalget for regional udvikling under Region Syddanmark, som den dag besøgte
Flensborg by, inviteret det danske og det tyske mindretal til et arbejdsmøde på Flensborghus.
Et godt møde, hvor vi fik givet udtryk for vores bekymring for det grænseoverskridende dansk-tyske
samarbejdes fremtid, såfremt regionerne nedlægges.
Den bekymring delte udvalget med dets næstformand Preben Jensen med os.
Mødet indeholdt en orientering om status på ansøgningen til UNESCO om anerkendelse af den
dansk-tyske mindretalsmodel og de udfordringer, det grænseoverskridende fremtidige samarbejde
står over for.
Det aftaltes, at man skulle mødes igen om et år.
Karin Prien i Flensborg
Til sidst skal nævnes, at Slesvig-Holstens kulturminister Karin Prien besøgte det danske mindretal
den 11. februar.
Hendes besøg startede på Flensborghus, hvor hun blev modtaget af repræsentanter for
Skoleforeningen, SSW, Biblioteket og SSF.
I løbet af en times tid blev hun kort orienteret om det danske arbejdes rigt facetterede liv og arbejde.
Derefter besøgte hun Gustav Johannsen-Skolen, hvor hun fik et personligt indblik i det danske
pædagogiske arbejde, skoleforeningen står for.
Alt i alt et vellykket besøg.
Personale
Til allersidst vil jeg gerne byde velkommen til et nyt ”familiemedlem” på Flensborghus. Som de fleste
har hørt – eller set – er vores kulturkonsulent Nina Lemcke i ”lykkelige omstændigheder” og vil gå på
barsel fra april. I denne forbindelse har vi ansat Matthias Runge, som vil forstærke kulturafdelingen i
de næste måneder. Velkommen Matthias, og de bedste ønsker til Nina.
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7. Nyt fra SSFs udvalg
Knud Ramm Mikkelsen, kort nyt fra Kulturudvalget:
Siden sidste hovedstyrelsesmøde har der været afholdt 2 kulturudvalgsmøde – og ikke mindst et
mindre hav af forskellige arrangementer.
Billedet af antal tilhørere ligner sig selv – Pænt og passende til mange af de planlagte ting, til nogle,
hvor der kunne have været flere, og heldigvis har vi også kunnet melde udsolgt til en række
arrangementer. Når der bliver meldt udsolgt er jo altid med lidt blandet følelse, for det er jo ærgerligt
for dem, der så ikke få adgang – mens det som arrangør nu også er dejligt at kunne hænge den røde
lygte ud som tegn på, at der er mange, der gerne vil høre og se, hvad vi præsenterer.
Enkelte gange har en aflysning været til diskussion. Det gør vi naturligvis meget nødigt, men det kan
være nødvendigt og det rigtige at gøre. Jeg mener, at vi som udvalg af og til skal prøve noget nyt, og
det giver af og til anledning til, at vi, på trods af god og rigelig pr, kan blive nødsaget til at aflyse et
arrangement, hvis vi nogle dage før aner, at der sket ikke dukker et antal tilhørere op, der står i et
rimeligt forhold til, hvad man burde forvente. Vi har netop i dag måttet aflyse et arrangement på
torsdag med den danske poetry slammer, Peter Dyreborg. Med stor beklagelse – for han er en god
og spændende kunstner, vi gerne vil præsentere. Men måske en anden gang.
Vi har igen behandlet en række ansøgninger – nogle meget velbegrundede, og vi har derfor sagt ja –
andre har fået besked om, at vi gerne vil se en mere udførlig ansøgning – og enkelte har fået et nej.
Udførlige ansøgninger er specielt vigtige, hvis det er dyre til meget dyre ansøgninger. Vi (og
konsulenten) vil gerne i dialog med distrikter og amter, hvis det er ret dyre ting, der ansøges om. Og
jeg vil gerne påpege, at vi, som de kulturinteresserede personer, vi er i udvalget, normalt går meget
positivt ind i en dialog med distrikter, amter og andre, der søger om tilskud.
Serien med jazzkoncerter på Flensborghus til efteråret er på plads. Der vil kunne købes billetter fra
maj måned, og det kan, har det vist sig, være smart at gøre, hvis man ønsker sig én af de eftertragtede
stole i salen på Flensborghus.
Og så vil jeg gentage mig fra sidst: Vi ser frem til at få mange, gode og velbegrundede ansøgninger
på vores bord i det kommende år
Tak for ordet.
Jørn Fischer spørger, om Kulturudvalget kunne tænke sig at besøge amterne og få en snak om, hvad
der kan forbedres.
Knud Ramm Mikkelsen: ”Vi ville glæde os rigtig meget over en invitation”.
Kay von Eitzen informerer om, at SSF får ros også fra den tyske side for de gode kultur arrangementer,
især jazzkoncerterne.
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Teater – og koncertudvalget, Tine Bruun Jørgensen:
Siden sidst har vi haft nogle teaterforestillinger og koncerter, som har fået meget forskellige
modtagelser såvel i pressen som hos publikum.
Vi i udvalget er meget bevidste om, at vi også vil præsentere den lidt mere moderne og udfordrende
scenekunst i Sydslesvig, så vi føler os ikke helt så afskrækket af omtalen henholdsvis det manglende
publikum.
Vi har i udvalget haft besøg af Palle Guldbrandsen fra Tønder Teaterforening, som gerne vil være
vært for Aprilfestivalen (børneteater) i 2022.
Vi blev spurgt, om vi evt. kunne forestille os at indgå et samarbejde med Teater Syd omkring dette
meget store arrangement.
Tanken er, at vi fra Sydslesvig skal sende nogle elever til DK for at se børneteater, og at vi her i
Sydslesvig får forestillinger på besøg, som skal ses af danske skolebørn. En meget spændende tanke.
Selvfølgelig ville det også være rart, hvis vi havde mulighed for at hjælpe lidt med økonomien.
I udvalget var vi alle positive over for dette samarbejde. Der bliver også arbejdet på at få
Regionskontoret til at indgå i samarbejdet.
Udvalget har modtaget det nye materiale fra SSO.
Og så arbejdes der på højtryk med den nye teater- og koncertbrochure.
I næste uge tager hele udvalget til Hjørring for at deltage i Aprilfestivalen for at få inspiration til de nye
børne- og ungdomsforestillinger, som skal indkøbes.
Årsmødeudvalgets formand Gitte Hougaard Werner:
Så har I et par dage til at bestille vores særdeles flotte årsmødekrus 2019 og vores t-shirt. Fristen er
på fredag.
Pga. ekstrem efterspørgsel for årsmødeplakaten, kan plakaten købes for 1 euro for A4 og A3 for 1.5
euro. Norden og Dannebrog står i centrum. Deadline er den 1. maj 2019
Jens A. Christiansen: ”28. marts er deadline for tilbagemeldinger ang. årsmøde-arrangementer.”

8. Revideret regnskab 2018, revideret budget 2019 og budget 2020
Til punktet er der udsendt revideret regnskab 2018, revideret budget 2019 og budget 2020.
Mødelederen giver ordet til Jens A. Christiansen og til Søren Kring fra Sønderjyllands Revision.
Jens A. Christiansen henviser til side 2:
Side 2: Ledelsespåtegning
Forretningsudvalget indstiller, at hovedstyrelsen godkender regnskabet.
Søren Kring fra Sønderjyllands Revision gennemgår de forskellige tal balancen, (13.932.612,94 euro)
og forudsætningerne for revisionen.
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Søren Kring gennemgår siderne 1-33 (årsregnskabet), især de krav Sydslesvigudvalget har stillet til
foreningen. Han forklarer, at disse sider er udarbejdet efter dansk ret.
Revisoren henviser til følgende sider:
Side 3: Den uafhængige revisors påtegning.
Revisorerne konstaterer: ”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er
rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1594 af 14. december 2015”.
Side 5:
I 3. afsnit skriver revisorerne: ”Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at
ledelsesberetningen og målrapporteringen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er
udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Bekendtgørelse nr. 1594 af 14. december 2015. Vi har
ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen og målrapporteringen.”
Allersidst på siden står der: ”Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den
forbindelse.” Dvs., at revisorerne afleverer en revision med en såkaldt blank påtegning.
Revisoren gennemgår, hvad en revision går ud på. Han henviser til side 8 – 22, Ledelsesberetning
2018. Denne beretning gennemgår alle SSFs hovedaktiviteter. Der skal fremhæves følgende:
”I 2018 balancerer driftsregnskabet med indtægter på 5.649.481,03 euro og udgifter på 5.512.247,67
euro og udviser derved et overskud på 137.233,36 euro.
Overskuddet skyldes primært opnåede lejeindtægter som følge af en aftale med Slesvig by og
Landestheater om leje af teatersalen på Slesvighus. Pengene er øremærket til renovering af
Slesvighus.
Jens A. Christiansen gennemgår budget-og regnskabstallene fra side 34 til 47.
I Administration:
Jens A. Christiansen henviser til, at 2018 budgettet var på 231.000 euro, men regnskabet viser 277.
767,47 euro. Dette skyldes et merforbrug pga., at telefonomkostningerne var højere end forventet.
Andre poster, der er skredet lidt, er EDB og Centralkartoteket, hvor man er blevet nødt til at investere
i nyt software.

II Sekretariaterne + Friserne og administration:
Budgettallet er 135.000 euro, regnskabet viser 126.204,29 euro. Der er en besparelse pga. nye
serviceaftaler.
III. SSFs lønninger:
Budgettallet ligger på 2.319 388,00 euro og regnskabet ender på 2.322 569,00. Lønbudget 2019
indeholder en lønfremskrivning på 2,2 % og lønbudget 2020 er med en lønfremskrivning på 2,1 %.
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IV. Pressetjenesten
Budgettallet er 235.970 euro og regnskabet viser 240.242,27 euro. Her er der et merforbrug. Desuden
er der en stigning i 2019 under punkt 2. Kontakt, fordi vi har ansat en freelance-medarbejder.
2019-budgettet får gavn af øgede midler fra Slesvig-Holsten.
V. Generalsekretariat / Kulturafdelingen
Under punktet årsmøderne er budgettallet 88.000, regnskabet viser 97.571,41 euro, men man må
også fremhæve, at der var en markant stigning i indtægterne.
VI. Foreningernes humanitære arbejde
Budgettallet ligger på 31.400 euro og regnskabet viser 35.668,32, men vi får 7.200 euro i fonde og
legater og de afbalancerer underskuddet.
X. Kontingent / gaver og tilskud
Vi har budgetteret med 158.000 euro i kontingent i 2018, men har konkret opnået 154.406,66 euro.
Der henvises til punkt 4, hvor der er en kursregulering / et tab på 10.914,99 euro vedr. statens tilskud.
Endvidere henvises til punkt 5, tilskud fra landet Slesvig-Holsten. I 2019 og 2020 er tilskuddet 521.000
euro plus 30.000 til Danevirke Museum. Den næste forhøjelse på 40.000 euro får SSF i 2022, det vil
sige, at SSF alt i alt vil få en forhøjelse på 100.000 euro. Det er vi meget glade for.
XII. Ejendomme, administreret af SSF
Budgettet ligger på 72.000 euro. Desværre blev vi nødt til at renovere og reparere nogle ejendomme,
så udgifterne ligger på 80.013,19 euro.
XIII. SSFs ejendomme
(. l. Skipperhuset, Forsamlingshuset Flensborghus)
Regnskabet lander på 116.056,71 euro i forhold til budgettet på 311.000 euro. Differencen skyldes
indtægterne på Slesvighus.
XV. Foreningens pensionistboliger
Budgettallet i 2018 ligger på 79.400 euro og regnskabet viser indtægter på 90.151,75 euro, altså en
stigning.
XVI. Teaterarbejde og danske koncerter
Det er et af vores hovedformål. Budgettallet 2018, udgifter, ligger på 405.000 euro og regnskabet viser
344.938,52 euro. Budgettallet 2018 for indtægterne ligger på 286.610 euro, men regnskabet viser
257.320,25. Dette er pga., at budgettallet for teater-billetsalget (punkt 3) ligger på 65.000 euro, men
regnskabet viser 38.491,35 euro. Koncert-billetsalg balancerer næsten.
XVII Flensborghus
I forhold til Flensborghus bør vi øge indtægterne.
XVIII. Skipperhuset
Vi er overbevist om, at Skipperhuset vil have en stigning på indtægtssiden i 2019. Skipperhuset vil
snart have sin egen webside, og nye media-aktiviteter er i fuld gang for at øge indtægterne og
præsentere Skipperhuset som et attraktivt sted for skoler og andre grupper.
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XIX. Danevirke Museum
Budgettallet i 2018 ligger på 30.100 euro og regnskabet viser 36.113,15 euro.
XX. Mikkelberg og XXI. Bennetgård
Her kanaliserer vi tilskuddet fra Sydslesvigudvalget.
XXII. Kulturaktiviteter i distrikterne
Budgettallet er 156.000 euro og regnskabet lander på 147.272,37 euro.
Preben K Mogensen synes, det er et fint regnskab, men det ville være dejligt, hvis man kunne have
nogle ”lagkage-diagrammer”. Han vil gerne forstå, hvorfor billetsalget ikke nedjusteres og hvordan det
forklares, at Fælleslandboforening stadigvæk får 30.000 euro.
Jens A. Christiansen forklarer, at Fælleslandboforening stadig får en bevilling fra Kiel. De 30.000 euro
er øremærket til deres kulturelle aktiviteter. Hvis de har en revideret foreningsstruktur på plads og
Kiel er tilfreds med strukturen, stilles der ikke spørgsmålstegn ved dette beløb.
Jens Søren Jess: Der er en bogholderiteknisk forklaring på dette. Hvis vi nedjusterer billetsalget med
20.000 euro, skal vi også sænke udgiftsposten, det vil vi gerne undgå.
Preben K. Mogensen vil gerne vide, om man kan få lagkagerdiagrammer og hvad der sker med
indtægterne fra Slesvighus.
Jens A. Christiansen henviser til, at alle SSFs delegerede fik lagkage-diagrammer (regnskabet 2017)
tilsendt efter landsmødet. Indtægter fra Slesvighus indgår som alle indtægter i SSFs totale regnskab.
Som nævnt i ledelsesberetningen, er pengene øremærket til renovering af 1. sal på Slesvighus. I
øjeblikket har vi ca. 225.000 euro på vores mellemregningskonto, men beløbet varierer. ”Festgeld”
findes ikke mere.
Petra Mohr henviser til, at det igen er Slesvighusindtægter, der redder SSFs budget. Hun efterspørger,
hvad tankegangen er, henholdsvis fremtidsvisionen for Slesvighusrenoveringen. Især når to amter
med mere end 700 medlemmer skal dele det lille Slilokale og et lille skab.
Jens A. Christiansen: To gange har vi søgt midler på den danske side, men desværre med et negativt
resultat. Derfor vil vi reservere Slesvighus til den næste ”omgang” fra Berlin. Der kan søges midler til
et nyt projekt i 2022, når vi er færdige med Skipperhuset.
Petra Mohr: Teatret og Lille Sal skal renoveres. ”Vi venter og venter.” Hun påpeger, at Slesvig by vil
benytte Slesvighus i mindst seks år endnu.
Preben K. Mogensen siger, at ang. Slesvighus ”hænger vi på den.” Han er overrasket over, at der er
lejeindtægter de næste 6 år. ”Man må naturligvis se på renoveringen af det hus.”
Michael Oetzmann præciserer, at nuværende lejekontrakt med Slesvig by og Landesteater gælder til
2021 med en mulighed om at forlænge kontrakten et ekstra år. Indtil nu er der kun forlænget for de
næste tre år med ”reducerede spilledage” på 70 dage. Det betyder en reducering af indtægterne til
ca. 90.000 euro.
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Jens Søren Jess har noteret, at Preben K. Mogensen ønsker lagkage-diagrammer.
Formanden: Vi har desværre fået to afslag. Måske kan vi sammen med FU og Gottorp amtsstyrelse
finde frem til en løsning for at finde penge fra andre fonde og legater.
Petra Mohr synes, at det ansvar ligger hos DGS.
Jens A. Christiansen: Vi har søgt legater og fonde.
Petra Mohr henviser til, at det, man er blevet enige om, er, at der ikke skulle være et gæsteværelse i
Slesvighus, og at man først starter med første sal og så forbereder anden sal. Det er vigtigt, at man
kommer i gang og tager skridt for skridt.
Anne Mette Jensen vil gerne se et langsigtet koncept for Slesvighus.
Jens A. Christiansen henviser til, at der foreligger klare visioner, og at han er klar over, at Slesvighus
bliver brugt til bristepunktet. Slesvighus har ikke fået den finansielle indsprøjtning, man havde håbet
på.
Anne Mette Jensen vil gerne have genopfrisket visionerne for Slesvighus på et fremtidigt møde.
Afstemning:
 Budgettet er enstemmigt godkendt.
Steen Schröder orienterer om vedtægtsændringerne. Man er kommet frem til modeller, hvor der er
færre medlemmer i hovedstyrelsen, men med en stærkere gennemslagskraft og reducerer FU til 3
personer. Organisationsudvalget har gjort deres arbejde, men kommer ikke længere lige nu.
Jörn Fischer er skuffet, at strukturændringerne ikke bliver integreret. Han synes, at foreningen skal se
på andre måder at fremlægge strukturændringerne på. Han takker organisationsudvalget.
Preben K. Mogensen tilslutter sig Jørn Fischer. Han synes ikke, at man skal stoppe med
strukturændringen. Som forening skal man videreudvikle sig.
Karsten Weber: Strukturforandringer bliver vi nødt til at have. Flensborg amt kigger seriøst på
strukturændringen.
Steen Schröder vil gerne fortsætte, men konstaterer, at med de tanker og modeller, der foreligger nu,
er organisationsudvalget nået til vejs ende. Man bliver nødt til at se på de andre mindretalsforeninger
og hvordan man ændrer samarbejdet med de andre organisationer. Det, vi har i gang nu, beder jeg
om at vi lukker.
Jørn Fischer: Det ligger nu hos distrikterne og amterne at ændre strukturen, fordi de er
beslutningsdygtige.
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Fred Witt tilslutter sig Jørn Fischer. En idé er, at amterne mødes og så melder tilbage til
organisationsudvalget. Der er ikke stemning for forandring nu.
Mødeleder: Det er størrelsen af SSFs hovedstyrelse, der blev diskuteret på klausurmødet– det drejer
sig her om antallet af hovedstyrelsens medlemmer. Det betyder ikke, at organisationsudvalget ikke
kan se på strukturforandringen inden for mindretallet.
Preben K. Mogensen: Vi skal drøfte det med amtsformændene og de skal drøfte det med deres
distrikter. Hvad er vores forening? Hvad er vores målsætning? Jeg stemmer imod indstillingen men
med den positive note, at vi skal have noget input med fra vores amtsstyrelser og skal mødes i den
kreds, før vi giver feedback til organisationsudvalget.
Jens A. Christiansen: Blot til orientering - I forbindelse med foreningsudvikling har der ikke været tegn
på, at man vil rykke væk fra den struktur, man har i dag.
Anne Mette Jensen bakker Steen Schröder op, at vi skal lægge det på is indtil vi ved, hvad vi vil. Hele
mindretallet skal finde ud af, hvad det vil. Hun synes, at det skal op til diskussion.
Fred Witt: Vi skal have et fællesmøde med amtsstyrelserne for at finde ud af, hvad de vil. Det har også
den fordel, at vi ”Sydslesvigere” mødes, så vi kan finde en fælles løsning.
Petra Mohr: Vi har haft delegeretmøder, hvor vi har haft diskussionen med vores distrikter om dette
emne. Vi har gjort vores hjemmeopgave. Det er da også et resultat, hvis man skal konkludere, at der
ikke er ønske om en ændring.
Jørn Fischer tilslutter sig Preben K. Mogensen ang. at amtsstyrelsen og distrikternes formænd mødes.
Han henviser til, at det er på landsmødet, man skal afstemme om vedtægterne.
Steen Schröder: Organisationsudvalget bliver ikke nedlagt. Han plæderer for, at
organisationsudvalget lægges på is pga. at den konkrete opgave er blevet opfyldt, og som det er nu,
kan de ikke komme videre.
Mødelederen beder Formanden om at samle op.
Formanden synes, at man skal bakke op om Preben K. Mogensen og Jørn Fischers forslag, at
amtsstyrelserne mødes med organisationsudvalget, og så tager man den derfra. Der skal derfor ikke
afholdes en afstemning i aften. Organisationsudvalget indkalder et møde med amtsstyrelsens
formænd og næstformænd.
Mødelederen anbefaler, man tager det op på et efterårsmøde, hvor det sættes på dagsordenen.
Jörn Fischer: Vi skal mødes inden sommerferien. Vi kan ikke blive ved med at skubbe og skubbe det.
Mødelederen konkluderer, at det bliver svært at nå det før sommerferien.
Petra Mohr: Det magter vi ikke før sommerferien. Der er så mange arrangementer.
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Jens A. Christiansen: Lad os lave et udspil til efter sommerferien, når organisationsudvalget har haft
et møde med amtsstyrelserne. Ved det første hovedstyrelsesmøde efter sommerferien.
Mødelederen synes det er urealistisk at få noget organiseret før sommerferien. Det er mere realistisk,
at organisationsudvalgets udspil, efter at de har mødt amtsstyrelserne, tages op efter sommerferien.
Steen Schröder trækker sin indstilling tilbage. Han tilslutter sig mødelederen.
Mødelederen konkluderer, at det tages op efter sommerferien og sættes på dagsordenen til
septembermødet.
Mødelederen spørger, om der er spørgsmål ang. punktet eventuelt: Det er ikke tilfældet
Herefter slutter det åbne møde, og man går over til dagordenspunkt 11: ”Lukket møde”.
14 maj 2019
JAC/wg
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