Beretninger og beslutningsprotokol fra Sydslesvigsk Forenings
Landsmøde den 13. november 2021 på Slesvighus i Slesvig
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4.
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8.
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12.
13.
14.

Valg af en mødeleder og en protokolfører
Landsmødets lovlighed
Vedtagelse af den endelige dagsorden
Årsberetning v/ formand Gitte Hougaard-Werner
Regnskabsoversigt
Regnskabs- og revisionsudvalgets beretning
Drøftelse og godkendelse af årsberetningen samt decharge
De faste udvalgs beretninger
a. Teater- og koncertudvalget
b. Kulturudvalget
c. Årsmødeudvalget
Drøftelse af beretningerne
Orientering om SSF- og SdU-projekt: Løveløbet
Valg af
a. Medlemmer til forretningsudvalget (§ 10, 10.3)
- Formand
- 2. næstformand
- 2. bisidder
- 1. suppleant
- 2. suppleant
b. Udvalg (§ 10, 10.4)
- Regnskabs- og revisionsudvalget
Kontingent
Dato for næste års landsmøde
Eventuelt

Formand Gitte Hougaard-Werner byder på Sydslesvigsk Forenings vegne alle delegerede og
øvrige medlemmer af Sydslesvigsk Forening samt gæster hjerteligt velkommen.
Følgende overbringer en hilsen:
Generalkonsul Kim Andersen.
Minderheitenbeauftragter des Ministerpräsidenten des Landes Schleswig-Holstein, Johannes
Callsen.
Næstformand for Grænseforeningen, Jørgen Bruun Christensen.
Næstformand for SSW, Sybille Nitsch.
Formand for Nordisk Informationskontor, Anke Spoorendonk.
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1. Valg af en mødeleder og en protokolfører
Forretningsudvalget foreslår SSWs landssekretær Martin Lorenzen som mødeleder.
Forsamlingen tilslutter sig denne indstilling.
Formanden informerer forsamlingen om, at landsmødet optages på cd af hensyn til den
skriftlige beslutningsprotokol, og at selve mødet arkiveres digitalt. Ansvaret for denne proces
har generalsekretæren, hvorefter denne vælges som protokolfører.

2. Landsmødets lovlighed
Mødeleder Martin Lorenzen takker for tilliden og konstaterer, at landsmødet er lovligt og
rettidigt indvarslet.

3. Vedtagelse af den endelige dagsorden
Mødelederen orienterer om dagsordenen. Dagsordenen følger de vedtægtsbestemte
rammer.
Der vælges to tællekommissioner:
1. tællekommission





Lars Petersen
Ilwe Boysen
Dorthe Salchow
Claudia Jans

2. tællekommission





Kay von Eitzen
Marike Hoop
Anita Börner
Nina Lembcke

Mødelederen oplyser, at der er 118 af i alt 206 mulige delegerede til stede, men at der i
vedtægterne ikke stilles krav om et bestemt antal delegerede, for at landsmødet er
beslutningsdygtigt. Det er ikke muligt for de delegerede at overdrage deres stemme til en
anden efter mødets begyndelse.

4. Årsberetning v/ formand Gitte Hougaard-Werner
Kære delegerede, kære gæster!
Velkommen tilbage til fællesskabet, til det sprudlende foreningsarbejde og samværet
omkring dansk sprog og kultur. Jeg håber virkelig, at det nu for alvor går den gode vej – og
hvor har jeg glædet mig til at se jer.
Efter at vi i 2020 var nødsaget til at gennemføre landsmødet skriftligt vil jeg bede jer rejse jer
og med et minuts stilhed mindes de medlemmer, der er afgået ved døden i løbet af de sidste
to år. Vores tanker går ligeledes til alle pårørende, der har mistet deres kære.
Æret være deres minde!
ÅRET, DER GIK
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Jeg kommer i min årsberetning desværre ikke udenom Corona, for når vi ser tilbage på
2021, så har pandemien igen været det prægende element.
Vi har måttet give afkald på vores danske årstidsfester, sange/ salmer, fællesskabet og ikke
mindst hyggen - noget, der er så afgørende for os mennesker men særligt for et nationalt
mindretal, hvor det netop er sproget, kulturen og traditionerne, man mødes og værner om, og
som er med til at skabe identitet. Afsavnet har været stort, ingen tvivl om det.
Årsmøder uden fællessang, optog, familiefest. Det er bare ikke det samme. Jeg er glad for,
at det trods situationen på det tidspunkt lykkedes os at markere Årsmøderne, men helt ærligt
- det kan aldrig erstatte de årsmøder, vi alle kender og elsker. De er ikke den manifestation
med fest for fuld udblæsning under de rød-hvide farver.
Jeg håber så inderligt, at vi snart er på vej ud af pandemien, og inden der går for meget
Corona i min tale, vil jeg godt fremhæve de mange positive ting, vi oplevede under
nedlukningerne. Vi så, at vi formår at finde løsninger. Vi har holdt fast i vores fællesskab, vi
er rykket sammen. Og måske har pandemien også vist os, hvor værdifuld vores fællesskab
er. Der findes nu ikke noget bedre end at sidde sammen. Vi skal være glade for, at vi har
hinanden, at vi vil hinanden, at vi er ligesindede.
Med til den del hører at fremhæve det arbejde, der blev gjort trods pandemien. Det er for
eksempel det digitale kulturarbejde, der også har været med til at mindske følelsen af
ensomhed under nedlukningerne. Men jeg vil også fremhæve SSFs værktøjskasse, som i år
kunne præsenteres for hovedstyrelsen. Vi håber, at alle kan få glæde af opslagsværket,
manualer til generalforsamlinger, adresselister og kontakter eller det kulturelle årshjul med
praktiske ideer. Værktøjskassen findes på hjemmesiden. Tag det stykke værktøj ud, som I
har brug for i en given situation, og brug den som et arbejdsredskab, der med jævne
mellemrum kan tilpasses, suppleres og rettes til.
Jeg vil også fremhæve juni 2021, da vi fik en ordentlig afslutning på markeringerne af
jubilæumsåret 2020. Det blev til en flot afslutning i Sønderjylland. Majestæten kørte i
hestevogn, sammen med kronprinsen og prinsen, i sin farfars fodspor hen over den
daværende grænse ved Christiansfeld, og mindretallene var inviteret med til at overvære
festlighederne. Jeg må sige, at alle festlighederne og de implicerede har været gode til at
skabe synlighed for det, Genforeningen og grænsedragningen førte med sig, nemlig
mindretallene på begge sider af grænsen. Vi er blevet tilgodeset, hørt, og det har været en
ære at måtte repræsentere mindretallet og særligt SSF ved disse lejligheder.
Jeg kan ikke holde min mundtlige beretning 2021 uden at nævne den storslåede gave fra
A.P. Møller Fonden og Augustinus Fonden i form af et nyt Danevirke Museum. Det er en
fantastisk gave, der bidrager til at løfte formidlingen af UNESCOs verdensarv ”Danevirke” op
på et internationalt niveau. Der skal lyde en stor tak til fondene. Projektet ville dog ikke kunne
lade sig gøre uden Folketingets og landsregeringens positive indstilling til at hæve
driftsbidraget til museet med hver 1 mill. kr.. Tak for det. Der er tale om et enestående
grænseoverskridende samarbejde, som SSF er lykkedes med.
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I onsdags meddelte fondene og SSF, at arkitektbureauet Lundgaard og Tranberg er udpeget
til at opføre den nye museumsbygning. Der er tale om et imponerende byggeri, der på en fin
måde glider ind i den arkæologiske park og voldanlægget. Skitse og tegninger af det nye
museum kan I se lige ved indgangen til Slesvighus.
En anden markant begivenhed håber jeg på til december, altså den kommende måned. Her
vil efter vores oplysninger den dansk-tyske nominering af grænselandets mindretalsmodel og
fredelige sameksistens som immateriel verdenskulturarv blive behandlet i UNESCO i Paris.
Vi krydser fingre for, at det lykkes at få denne internationale anerkendelse i hus. Det vil sætte
vores dansk-tyske region i et yderligere attraktivt internationalt lys og fremme samarbejdet
hen over grænsen.
Og så vil jeg korte af her, for I kan i den skriftlige beretning selv læse mere om, hvad der
ellers er sket i mindretallet i løbet af det sidste år.
Til gengæld vil jeg her tage fat i 2 punkter, der gerne må føre til debat og/ eller eftertanke.
DET DANSKE FÆLLESSKAB
Arbejdet omkring strukturen, som Det Sydslesvigske Samråd gik i gang med, er på grund af
pandemien også blevet forsinket. Men vi arbejder på det, og vi har møde igen på mandag.
Der skal den særlige arbejdsgruppe fremlægge en tidsplan for det fremtidige arbejde. I
Forretningsudvalget er vi enige om, at uanset hvad, så skal vi få afsluttet processen inden for
overskuelig tid. Vi vil videreudvikle og effektivisere. Men det skal ske i fællesskab, overalt
der, hvor man er villig til at gå sammen. For os handler det dog ikke kun om at effektivisere
for effektiviseringens skyld. Vigtigst for os er, at vi ser os som organisationer, der arbejder for
samme sag, og for os i SSF er bekendelsen til det danske og det danske fællesskab det
altafgørende grundlag.
I den sammenhæng er jeg faldet over et citat fra Skoleforeningen i Flensborg Avis. Udsagnet
”Skoleforeningen er de eneste, der ikke kan undværes i mindretallet. Hvis ikke vi havde et
skolesystem, ville mindretallet forsvinde. Ikke i morgen, men på sigt” er forskrækkende. Jeg
er helt afgjort enig i, at ethvert samfund har brug for skoler, børnehaver og vuggestuer – et
sted, hvor dannelse og læring kan finde sted. Det skal der ikke herske tvivl om.
Men i min verden er alle de danske organisationer i Sydslesvig forskellige sider af samme
sag. Vi udgør det danske samfund i Sydslesvig, og ingen af os kan undværes.
Det er min fulde overbevisning, at vi gensidigt har brug for hinanden – vi supplerer hinanden.
Vi muliggør det danske fællesskab – alle foreninger og institutioner på hvert vores område og
med hver vores styrke. Vi muliggør, at alle, der bekender sig til det danske fællesskab og vil
være en del af det, kan leve et så dansk liv som muligt i vores hjemstavn Sydslesvig.
Påstande om, at en af os skulle være mere uundværlig end de andre, holder ikke. Ingen kan
undværes, hvis samfundet skal overleve. Det er fællesskabet, der gør stærk. Vi betinger
gensidigt hinanden, vi styrker hinanden, og vi varetager hver vores part i det store
fællesskab.
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Vi kan omstrukturere og effektivisere, men det kræver gensidig respekt for hinandens
arbejde – og en tro på, at vi hver især gør en forskel og gøre vores del – altid til gavn for
fællesskabet og med danskheden, tilhørsforholdet – eller som jeg kalder det: hjertesagen for
øje.
Og vi skal også huske på, hvad der udgør et samfund. Det er også kirker, biblioteker,
ungdomsklubber, ældreklubber, kultursteder, forsamlingshuse, sundhedstjenester, politisk
participation og meget mere. Der er også brug for en ideel tilgang til det. Et svar på
spørgsmålet, hvorfor vi egentligt skal have danske organisationer i Sydslesvig. Uden alt det
havde vi ikke noget mindretalssamfund, og vi havde intet grundlag for at skulle have et eget
uddannelsessystem.
Eller hvad mener I?
BINDESTREGEN
Og når vi taler danskhed og bekendelsen til det danske, må I ikke begå den fejl at blande det
sammen med sindelagskontrol, hvilket er et meget negativt ladet ord. Men bare fordi alle
forsvarsmekanismer går op, når bare nogle hører ordet, må det ikke bruges til at blokere for
at stille nogle krav og nogle tydelige forventninger. Og tag ikke fejl – vi er et
sindelagsmindretal. Bekendelsen er fri. Den må ikke efterprøves af myndighederne. Det
betyder ikke, at vi ikke må forvente et dansk ståsted af dem, der vil mindretallet. Husk, at
“Däne ist, wer will”. Det betyder, at man skal ville det danske mindretal for at være en del af
det.
Derfor er bekendelsen til dansk sprog og kultur altafgørende.
Jeg oplever både i min hverdag på skolen, i foreningssammenhænge, ved sprogkurser og
mange andre steder, at folk gerne vil vide, hvad de skal bekende sig til. De vil vide, hvad der
står bag, når eller inden de vælger deres vej ind i mindretallet.
Vi skal give dem fornuftige og oprigtige oplysninger om, hvad det er, de vælger. Med deres
vej ind i mindretallet, bekender de sig til det DANSKE mindretal.
Vi skal fortælle dem, hvad deres valg indebærer, og vi skal fortælle dem, hvad det vil sige at
være en del af det danske fællesskab. Og så er det vores opgave som forening at give dem
mulighed for at opleve og leve med dansk sprog og kultur – med vores traditioner, sange og
sprog.
Der skal slet ikke herske tvivl om, at der skal være plads til os alle. Det vil jeg godt
understrege tydeligt. Nye som gamle uanset personlig identitet. Det er den enkeltes sag,
men det er vores forpligtelse som organisationer og institutioner at fortælle om ”hele pakken”
– rettigheder, forventninger og krav. Dem har ethvert samfund. Men at få alle med ind i dette
samfund, må være en fælles hjertesag for os alle.
Vi skal styrke den enkeltes valg, vi skal oplyse og give en hjælpende hånd, så sindelaget
bliver tydeligt, give endnu mere mulighed for berøring med dansk sprog og kultur, med
hverdagens udfordringer – på dansk.
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På Grænseforeningens sendemandsmøde og efterfølgende i avisen og ved personlige
samtaler blev der livligt diskuteret bindestreg eller ej, som I også har kunnet læse i min
skriftlige beretning. Her vil jeg understrege, at vi her i Sydslesvig har en fælles fortælling – en
dansk fortælling – en fortælling, der vil de andre uden at opgive os selv. Eller som Sigurd
Barrett udtrykker det i sin sang til os ”hvis vi ved hvor vi selv høre til i vores sind, kan vi let
lukke tanker og budskaber ind. Og vi siger det gerne med toner og ord, at vi ved, hvem vi er,
uanset hvor vi bor...”.
Men vi opgiver os selv som mindretal, hvis vi lader bindestregen på det institutionelle plan
være målet. Hvis det er det dansk-tyske, der fremover skal være vores agenda, er vi på vej
mod assimilation, ikke udefra men indefra. Vi åbner op for, at begge dele er lige gyldige og
dermed i sidste ende ligegyldige. For hvor bliver bekendelsen til det danske mindretal af, når
vi i grunden bare er dansk-tyske?
Og bid endnu en gang mærke i, at jeg taler om foreningernes og institutionernes fælles
arbejde – ikke om det enkelte individs personlige fortælling, der selvfølgelig vil være præget
af både dansk og tysk. Vi taler heller ikke om at lukke os om os selv. Vi taler om at byde
velkommen i det danske fællesskab, hvor vi helt naturligt som mindretalsborgere er en del af
det samfund, vi lever i.
Men vores opgave må ganske simpelt være at sætte præg på den danske del af individets
liv. Vi skal muliggøre et så dansk liv som muligt. Vores vigtigste opgave er at styrke og
bevare det danske ståsted og det danske fællesskab som den enkelte, uanset hvilken
baggrund han/ hun kommer med, kan bekende sig til.
En enkel, men smuk fortælling, der hverken behøver bindestreger, tankestreger eller andre
streger. Kun levende mennesker, der vil fortælle historien om det danske mindretal igen og
igen. Det er en del af vores oplysningsarbejde, både i Danmark, overfor vore tyske venner og
naboer men også til os selv i mindretallet.
Eller hvad synes I?
TAK
Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til dem, der altid støtter os i det danske mindretal i
Sydslesvig. Og her vil jeg særligt nævne Dronningen og hele Kongehuset, der aldrig
glemmer det danske mindretal i Sydslesvig.
Og jeg vil takke regeringen i København, Sydslesvigudvalget, Folketinget samt den tyske
regering i Kiel og regeringen i Berlin for den støtte og gode dialog, vi har haft i 2021 – og vi
med sikkerhed også fortsætter i 2022.
Og igen en stor tak til A.P. Møller Fonden og Augustinus Fonden for finansiering af et nyt
Danevirke Museum.
Der skal også lyde en stor tak for godt samarbejde og gode samtaler hen over grænsen til
Grænseforeningen og alle danske samarbejdspartnere. Og jeg vil også understrege, at selv
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om der i forbindelse med identitetsdebatten med Grænseforeningen har været forskellige
holdninger, så er der ingen tvivl om, at vi værdsætter det meget gode samarbejde.
I samme ånd vil jeg godt sige tak til alle foreninger og institutioner i Sydslesvig. Ikke mindst
for det konstruktive samarbejde for vores fælles danske sag.
En særlig tak skal lyde til generalsekretæren og til alle medarbejdere på Flensborghus og
rundt om på amtssekretariaterne samt på Danevirke Museum og Mikkelberg Kunstcenter. I
er alle hver og en med til at få det store tandhjul til at fungere.
Tak til alle de frivillige, bestyrelsesmedlemmer og ildsjæle i Sydslesvig.
Det har været en underlig periode i vores foreningsliv, og I har alle på hver jeres måde været
med til at holde liv i vores mindretal under meget svære vilkår.
Tak til FU for gode og konstruktive og nogle gange lange møder med spændende dialoger,
hvor vi rykker os selv og hinanden.
Tak til alle medlemmer fordi I er med til at gøre Sydslesvig mangfoldigt og til vores alles
hjemstavn.
AFSLUTNING
Lad mig lige til sidst få nogle få par ord ind i egen sag:
For 2 år siden jeg blev valgt til SSFs formand. Det har grundet Corona ikke været en helt
almindelig valgperiode. Jeg vil godt fastslå over for jer, at jeg alligevel har nydt at
repræsentere jer og SSF. Det vil jeg godt - sammen med et fantastisk og godt svingende
Forretningsudvalg – fortsætte med.
Det folkelige skal altid skrives med stort F i min optik. I det daglige ledelsesarbejde har jeg
altid det folkelige, kulturelle arbejde for øje. Et arbejde, der kun kan varetages af frivillige og
ansatte i et godt samarbejde og hånd i hånd, til gavn for os alle.
Det har jeg også med i tankerne, når vi i København, Kiel eller Berlin taler rammebetingelser,
kulturpolitiske tiltag og mindretalsrettigheder.
Som jeg har været tydeligt inde på, så er det afgørende for mig bekendelsen til det danske,
det er det danske fællesskab, der tæller – uanset individuel tilgang og ståsted. Det er den
hjertesag, jeg arbejder og lever ud fra, og som præger min tilgang til de emner, der måtte
være at tage fat på – nu og i fremtiden.
Tak for ordet, tak for tilliden og tak fordi I alle er kommet, så vi endeligt igen kan sidde
sammen og få en snak over en kop kaffe.
Godt landsmøde til jer – os – alle.
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5. Regnskabsoversigt
Generalsekretær Jens A. Christiansen
Generalsekretæren henviser til den Blå Beretning, hvor revideret regnskab m.m. er gengivet.
Den 18. maj. i år drøftede og godkendte hovedstyrelsen enstemmigt revideret regnskab
2020, revideret budget 2021 og budget 2022. I har alle modtaget den Blå Beretning 2021.
Side 38:
Den Uafhængige Revisors Påtegning
Revisionspåtegning på årsregnskabet
Konklusion
”Vi har revideret årsregnskabet for Sydslesvigsk Forening e.V. for regnskabsåret 1. januar –
31. december 2020., der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt
regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter ”Bekendtgørelse nr. 1594 af 14.
december 2015 om regnskab for, revision af indhentning af oplysninger fra foreninger og
organisationer mv., der modtager støtte fra Sydslesvigudvalget.”
”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtig, dvs.
udarbejdet i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 1594 af 14. december 2015.”
Side 40:
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.
Side 42:
LEDELSESBERETNING 2020
Generalsekretæren fremhæver følgende:
SSF's vedtægtsbestemte formål:
• Foreningens formål er at udbrede og pleje det danske sprog, at værne om og fremme
dansk og nordisk kultur, at drive folkeligt dansk virke i Sydslesvig - herunder at udføre socialt
og humanitært arbejde, at øge forståelsen for det danske mindretal (interessevaretagelse),
den sydslesvigske hjemstavn og dens særpræg og styrke sammenholdet blandt
medlemmerne.
Foreningens overordnede mission:
• At sikre det danske mindretals eksistensvilkår og fremme danskheden i Sydslesvig, bundet
ind i et aktivt og konstruktivt samarbejde med aktører og partnere såvel inden for som uden
for det dansk-tyske grænseland.
Det reviderede regnskab 2020
I 2020 balancerer driftsregnskabet med indtægter på 5.583.535,56 euro og udgifter på
5.405.078,08 euro og udviser derved et overskud på 178.457,48 euro.
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I midten af marts 2020 blev det pga. covid-19 besluttet at gennemføre en lockdown i
Sydslesvig og i Danmark, og al form for folkeligt arbejde og mødeaktivitet i SSF gik i stå.
Desværre blev arbejdet inden for det kulturelle område negativt påvirket af de mange
indskrænkninger. I oktober 2020 blev situationen igen meget alvorlig i vores landsdel. Der
kom en lockdown ”light” i Tyskland. Denne lockdown blev i december 2020 forbundet med
endnu skrappere regler, der generelt lukkede for alle medlemsaktiviteter og alt samvær i det
offentlige rum.
På kulturområdet medførte situationen 58 aflysninger, en del af forestillingerne kunne
skubbes til 2021. Afvikling af årsmøderne 2020 var i starten lidt usikker, dog var
konsekvensen af den aktuelle situation, at alle årsmøder blev aflyst. Situationen rundt
omkring i Sydslesvig har i forbindelse med lockdown medført en markant indskrænkning af
alle kulturelle og foreningsrelaterede aktiviteter. For SSF har det heldigvis ikke betydet tab,
idet de fleste planlagte arrangementer kunne aflyses hhv. skubbes rettidigt. Dog har
sundhedskrisen påvirket Danevirke Museums og Skipperhusets indtægter negativt.
Side 46 og 47:
7. SAMLET VURDERING
Med hensyn til samlet vurdering henvises til side 46 og 47.
Afslutning
Afslutningsvis takker jeg for det gode samarbejde med SSF’s Regnskabs- og
revisionsudvalg, der består af Gerd Pickardt, Michael Krause og Dirk von Heyer. Ligeledes
en stor tak til Sønderjyllands Revision og H.P.O. Wirtschaftspartner.
Også en stor tak til SSF’s forretningsudvalg og hovedstyrelse for et tæt og tillidsfuldt
samarbejde.
Der skal også lyde en stor tak til alle medarbejdere på Dansk Generalsekretariat og
sekretariaterne – på mange måder mindretallets maskinrum. Både i forhold til tværgående
administration og den politiske kontakt til omverdenen i form af kontaktarbejde, oplæg,
høringssvar m.m.
De sidste godt og vel to år har for foreningen, vore mange frivillige og SSF´s medarbejdere
været helt anderledes. Det var formanden inde på. For medarbejderne har det betydet
restriktioner og flere har været på hjemmearbejde. Vi har hele tiden måttet være fleksible i
forhold til restriktioner – kan vi gennemføre en forestilling, koncert eller et møde? Ja, det var i
perioder udfordringen næsten hver dag.
Jeg synes, vi har skuldret det godt og fornuftigt – nøgternt og uden hysteri. Nu håber jeg
ikke, at vi igen går nogle restriktive måneder i møde. Men med vore indvundne erfaringer, er
vi parate til en ny omgang i ringen.
Det folkelige arbejde og vores fysiske fællesskab er afgørende for mindretallets virke. Derfor
skal vi så hurtigt som muligt have styr på pandemien. For egen og fællesskabets skyld. Det
kræver ansvar og samfundssind. Corona er ikke en almindelig influenza, det er en
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verdensomspændende epidemi. Derfor er det min klare ledelsesholdning og appel såvel i
forhold til vore ansatte som i forhold til foreningslivet. Er man ikke vaccineret – bliv det!
Tak for ordet og giv så vore medarbejdere en stor hånd.

6. Regnskabs- og revisionsudvalgets beretning
Formand for Regnskabs- og revisionsudvalget,
generalsekretæren.

Gerd

Pickardt,

læst

op

af

I forbindelse med alle de oplysninger omkring tal i lige har fået et par korte bemærkninger:
Regnskabs- og revisionsudvalgets beretning finder i på side 41 i den blå beretning, den har i
sikkert alle læst.
Også i det vanskelige Corona/Covid 19-år er årsregnskabet samt status pr. 31. december
2020 aflagt i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes krav til
regnskabsaflæggelse. Revisionen er udført under iagttagelse af ”Bekendtgørelse nr. 1594 af
14 december 2015 om regnskab for, revision af og indhentning af oplysninger fra foreninger
og organisationer m.v., der modtager støtte fra Sydslesvigudvalget.”
På grundlag af denne bemærkning anbefaler Regnskabs- og revisionsudvalget godkendelse
af driftsregnskabet pr. 31. december 2020, som udviser et overskud på € 178.457,48, samt
status, som balancerer med € 14.014.272,68.
At dette overskud kan bruges til vedligeholdelse af SSFs ejendomme og til nødvendige nye
investeringer, hjælper os ret så meget.
Med afsæt i bekendtgørelse 1594 vil jeg – som tidligere nævn – gøre opmærksom på, at
regnskabet skal aflægges efter anerkendt dansk regnskabspraksis. Men samtidig skal vi tage
hensyn til tyske skatteretlige, foreningsretlige og handelsretlige krav.
Med baggrund i amternes og distrikternes regnskaber per 31.12.2020 har man forberedt et
”standard-skema”, hvad indberetning af evt. momspligtige aktiviteter angår. Jeg ved godt –
igen et stykke papir og endnu mere arbejde – men vi bliver nødt til at tilgodese de
administrative krav fra myndighederne.
Udvalget anbefaler i øvrigt, at SSF også frem over satser på spare-tiltag, øgede indtægter og
tilskud fra andre.
Også igen i år en tak til Jens-Søren Jess og kolleger for godt udført arbejde!
Det var ordene - TAK
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7. Drøftelse og godkendelse af årsberetningen samt decharge
Formand for Flensborg by, Viggo Jakobsen:
Kommentar til SSF’s Blå Beretning 11.21.
Kære formand - Tak for den gode beretning.
Jeg har en lige en kommentar til noget. Jeg begynder på side 4, højre spalte nederste 3.del.
x) Glædeligt med optimismen i behold
xx) Så står der: ”Jeg ved, at vore lokale foreninger nogle steder er presset i forhold til at
finde bestyrelsesmedlemmer, herunder særligt formænd. Her må vi i fællesskab arbejde på
alternative løsninger”. Lige til forståelsen – er det så de alternative løsninger, der kommer i
de næste sætninger, alternative løsninger, der på en måde nedtoner betydningen af
bestyrelsesarbejdet, som vi kender det, eller skal det mere ses som en betoning af
samarbejdsmuligheder? Og er det noget, I tumler med i FU??
Afsnittet rundes af med: ”Det er vigtigt, at vi tager alle med i båden, unge og ældre, nye og
gamle medlemmer af mindretallet og alle, der har lyst til at hjælpe i ny og næ, så vi i
fællesskab kan leve op til bekendelsen til det danske, uanset indgangsvinkel og personligt
ståsted.”
Ja, uanset indgangsvinkel og personligt ståsted. Her kommer jeg så til at tænke på en
udgivelse fra SSF i jubilæumsåret, nemlig Sydslesvighjulet – og hvad dette hjul siger om
sådan én som mig. For det betoner, at jeg ikke er en del af mindretallet.
(Læs forsiden på Sydslesvighjulet.)
Det forholder sig sådan, at tyske statsborgere kan blive danske ditto, endda med fast bopæl i
Sydslesvig. Danske statsborgere kan blive tyske statsborgere, endda med bopæl i
Sydslesvig, men danske statsborger kan åbenbart ikke blive en del af mindretallet.
OK – jeg ved, at formuleringen på forsiden af hjulet læner sig op ad Bonn-KBHerklæringerne. Og jeg ved, at formuleringerne der om hhv. det tyske mindretal i DK og det
danske mindretal i Tyskland er at betragte som et statsretligt udsagn; men behøver vi virkelig
i SSF at gentage denne måde at betragte folk på, endsige fastholde den på skrift?
Ja – jeg kunne bare søge tysk statsborgerskab – vil nogle tænke – men det ændrer jo ikke
på mig og min forkærlighed for dansk sprog og kultur.
I al min tid i Dansk Kirke i Sydslesvig har jeg aldrig tænkt den tanke, at jeg ikke skulle være
en del af mindretallet. Var jeg ikke en del, så var jeg jo kun en funktionær; men i kraft af
velkomsten og samarbejdet i Flensborg Nord med begyndelse tilbage i 1983, så følte jeg mig
ikke kun velkommen, men straks også som en del af noget større.
Så hvis det kan knibe med at finde bestyrelsesmedlemmer og hvis nogle iblandt os ser
skævt til dem med dansk pas og evt. manglende engagement fra deres side, så kan det
måske hænge sammen med de signaler, der sendes.
Jeg tror, at mange kan forstå, hvorfor jeg og andre med finder formuleringen på
Sydslesvighjulet demotiverende.
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På side 5: Om Samrådet
Her tillader jeg mig at stille spørgsmålet: Hvad er planerne for inddragelse af den store
offentlighed med henblik på den strukturdebat, der efterhånden er blevet lagt op til mange
gange?
Jeg tager ordet her, for at betone, at jeg har et håb om en bred debat med baggrund i et
hjerteligt engagement, en debat, hvorfra der måske endda kan uddrages nye arbejdsgrene.
Hvis vi ikke får en bred debat, så får vi aldrig dæmpet den negative kritik, der igen og igen
dukker på i spalterne. Jeg ved godt, at mange i Sydslesvig udtaler sig negativt om Samrådet
uden nogensinde at have deltaget i et Samrådsmøde endsige have bidraget konstruktivt med
forslag eller taget ordet ved et møde, og det er godt og grundigt træls. På den anden side –
hvis folk skal tage ejerskab, så gør man det kun, hvis man kan se noget godt og nyttigt i det
arbejde, der foregår i Samrådet.
Jeg har lyst til at komme med følgende indspark: Jeg har alle dage i Sydslesvig betragtet det
som en stor gevinst eller fordel, at arbejdet i mindretallet i den grad er organiseret nedefra,
uden decideret topstyring.
Sydslesvigudvalget og udvalgets embedsmænd og revisorer kan nok gennemskue
regnskaberne og se, om de får ikke kun noget men nok for pengene.
Heldigvis er organisationerne ikke ens, og som jeg ser det, ligger de heller ikke i et decideret
konkurrenceforhold til hinanden.
Der er dog en markant skillelinje. Skoler er noget, vi skal have. I Tyskland er der ikke kun
undervisningspligt som i Danmark, men skolepligt. Jeg vil ikke udelukke, at der kan være en
idé i at Skoleforeningen får tillagt al pædagogisk virke. Det skal jeg ikke kloge mig på.
Men hvad de andre organisationer arbejder med, det gennemføres mere under en kan og
ikke under en skal forudsætning, og jeg vil tro, at det arbejde kan fordeles gennem kløgtig
hensigtsmæssighed og konstruktive samtaler. (Her må vi nok se bort fra Sundhedstjenesten,
Avisen, SSW og Kirken)
Tilbage til min indledning:
Lægger SSF ved FU op til en bred folkelig debat om strukturen i det danske Sydslesvig??
Kan SSF ved FU allerede her i dag på Landsmødet sige noget om, hvad man sigter på med
henblik på selve den fremtidige struktur i Sydslesvig???
Formand Gitte Hougaard-Werner:
Kære Viggo
Tak for dine kommentarer.
Samarbejdsmuligheder
Hvis der er et distrikt, der har svært ved at finde en bestyrelse, må vi finde folk, der kan
hjælpe med til at se fremadrettet. Det drejer sig om at skabe dansk liv og virke i alle krogene
i Sydslesvig. Man har nok ikke alle steder den manpower, der er brug for, men så må vi
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bruge den manpower, vi har og ikke altid sige: jeg hører til der og ikke her. Det drejer sig om
at arbejde sammen, så det gavner alle. Det er det, jeg mener med samarbejdsmuligheder.
Det drejer sig om at holde liv i mindretallet, at man som enkelt mindretalsmedlem føler sig
som del af hele mindretallet.
Sydslesvighjulet
Velkommen i min klub. Jeg har også altid fået at vide, at jeg er ikke den ægte vare. Jeg er
også født i Danmark og har oprindelig det danske pas, alligevel er Sydslesvig min hjertesag.
Jeg føler mig som Sydslesviger, selvom jeg rent statsretslig efter København Bonnerklæringernes definition ikke er det. Jeg tænker: ” Minderheit ist wer will.”
Jeg håber, du kan se det sådan, at du stadigvæk føler dig som del af mindretallet. Når vi
bekender os til det danske, kigger vi ikke på sprog eller på, hvor man kommer fra, men vi
kigger på det enkelte mindretalsmenneske, der bekender sig til mindretallet. Og ikke det, der
står på et hjul.
Strukturdebat
Der er planer for debatten. Det skal diskuteres på de kommende Samrådsmøder. Vi håber,
at vi i foråret kan rejse rundt i hele Sydslesvig for at tage debatten op med alle. Der er
planlagt et spørgeskema. Det er vigtigt for FU, at vi får sat en slutdato på det kommende
Samrådsmøde. Det er vigtigt, så vi kan finde ud af, hvor vejen skal gå hen. Det kan være, at
man når frem til, at et par enkelte hjul skal justeres. Det vigtigste er, at det enkelte medlem
stadigvæk føler sig som en del af mindretallet.
Skoler og børnehaver
Ingen samfund uden skoler og børnehaver. Ingen skoler og børnehaver uden samfund. Vi
håber, at vi alle kan blive enige om, at der er brug for os alle.
Formandsberetningen godkendes enstemmigt ved håndsoprækning.

8. De faste udvalgs beretninger
a. Teater- og koncertudvalget
Formand for Teater-og koncertudvalget, Uwe Prühs:
Kære delegerede til landsmødet, kære gæster
Endnu et år er gået, et helt anderledes år i Coronaens tegn. Et år vi ikke behøver at gentage
på samme måde.
Jeg tillader mig, (som det første) idet der ikke har været mulighed for det sidste år, at takke
jer for valget af mig som formand for dette udvalg. En opgave jeg med ydmyghed, men med
stor interesse, har set frem til løse – sammen med udvalget – til gavn og glæde for alle
teater- og koncertgængere i hele landsdelen.
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Teater- og koncertudvalgets beretning har I jo alle allerede modtaget via den Blå beretning.
så den vil jeg ikke gå ind i, men jeg vil gerne supplere den skriftlige beretning.
Teatret Møllens genforeningsprojekt "Romeo + Julie" skulle oprindeligt have haft premiere i
sommeren 2020 i forbindelse med den nationale markering af jubilæet for Genforeningen,
men premieren blev aflyst pga. Corona. Stykket er baseret på William Shakespeares
klassiske historie. Forestillingen blev produceret i samarbejde med Sydslesvigsk Forening
og Bund Deutscher Nordschleswiger. Projektet blev støttet af Haderslev Kommune, der
havde udpeget forestillingen som kommunens fyrtårnsprojekt i forbindelse med markeringen.
Derudover blev projektet realiseret med støtte fra Kulturministeriets og Folketingets pulje til
markering af Genforeningsjubilæet 2020, Augustinus Fonden samt A. P. Møller og Hustru
Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal.
Vi havde inviteret gymnasieeleverne fra Sydslesvig to gymnasiale overbygninger til at se
forestillingen gratis fra den 9.-10. juni 2021 på Husumhus. Der var udsolgt, så vi måtte
tilbyde en forestilling mere den 11. juni. Med kort varsel aflyste de fleste skoler pga. Corona,
så vi besluttede os for at invitere alle medlemmer gratis med meget kort varsel. Der blev
taget godt imod, der var cirka var publikummer tilstede til hver forestilling, dog blev sidste
dag en øvedag for teatret uden gæster.
Forestillingen i Stadttheater den 13. juni blev aflyst, fordi teatret ikke kunne opfylde de for
teatret gældende Corona-regler på det respektive tidspunkt.
Folketeatret med forestillingen “Robin Hood” den 17. januar 2021 i Nordfrieslandhalle, Læk
blev også aflyst pga. restriktionerne i forbindelse med Corona. I stedet for modtog vi et link
fra Folketeatret, som vi fik lov til at sende ud til vores medlemmer, så de kunne se
forestillingen digitalt. Flere har taget imod og efterfølgende modtog vi mange positive
tilbagemeldinger.
To udvalgsmedlemmer, Lisbet Mikkelsen Buhl og Irene Aggedam, har den 18. marts 2021
deltaget i et webinar, som Danmarks Teaterforeninger havde inviteret til. Emnet var
publikums-undersøgelser og betydningen af digital tilstedeværelse som led i
publikumsudvikling i foreningsregi. Om vi på et tidspunkt vil gennemføre en
publikumsundersøgelse, og hvad den i givet fald skal indeholde, er vi ved at drøfte i
udvalget.
Fra den 20.-22. november 2020 blev det årlige Teaterseminar afholdt virtuelt. Via et link
havde alle teaterforeninger mulighed for at se præsentationerne online, helt frem til januar
2021. Det afgående Teater- og koncertudvalg havde besluttet ikke at mødes fysisk og se
præsentationerne I fællesskab, men hver for sig og hjemmefra. Herefter planlagde udvalget
sæsonprogrammet for 2021/22. Igen et meget fint og alsidigt program.
Hvad angår ”Børneteatersæson 2020/21”: her måtte alle forestillinger desværre aflyses.
Skolerne, som danner rammen for forestillingerne, var underlagt særlige Coronarestriktioner, hvilket betød, at skolerne ikke kunne tage imod kulturtilbud.
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Den første Børneteaterforestilling efter LOCKDOWN blev nu gennemført den 7. september
2021 i Flensborg amt med forestillingen Stor større størst og Badut Teater, hvilket var en
kæmpe succes.
Desværre kunne skolekoncerterne med Sønderjyllands Symfoniorkester heller ikke
gennemføres. Men vi modtog et tilbud, så skolekoncerterne kunne ses på en youtube kanal.
3 ensembler fra Sønderjyllands Symfoniorkester, der hver spillede i 12 min. kunne opleves.
Et ensemble består af en messinggruppe (trompeter, horn, basun, tuba og slagtøj), et
ensemble består af en strygergruppe og en klarinet, og det tredje ensemble består af en
strygergruppe og en fløjte.
Sæsonprogrammet for 2021/22 indeholder 19 teaterforestillinger og 8 koncerter. Det må
siges, at vi er kommet godt fra start, og vi håber, at det vil fortsætte på samme måde.
Lige bortset fra, at en af skuespillerne til opførelsen af Pipi Langstrømpe blev syg, så
forestillingen måtte aflyses med få timers varsel. Alt var klargjort – men en reserve kunne
ikke fremskaffes med så kort varsel. Ærgerligt for alle, men takket være vores ansatte blev
publikum orienteret hurtigt og godt.
Vi fra udvalget kan kun opfordre til at komme til de gode og meget forskellige
teaterforestillinger samt de højt kvalificerede koncerter med Sønderjyllands symfoniorkester.
Der er at fortsat ledige pladser til alle forestillinger og koncerter, som vi gerne vil have besat.
Møderne i udvalget har det sidste år været digitalt og fysisk, og vi er glade for, at vi igen
udelukkende kan mødes fysisk. Vi har efterhånden lært hinanden at kende i denne nye
sammensætning og har ret hurtig fordelt opgaverne. Vi prøver på, at mindst en fra udvalget
altid er med ved forestillingerne hhv. koncerterne.
En af de kommende opgaver er at planlægge sæsonen 2022/23. Kommende weekend, 18.20. november, afholdes der Teaterseminar i Silkeborg, hvor alle turneteatre præsenterer
deres program for sæsonen 2022/23. Hele udvalget deltager, og efterfølgende
sammensættes programmet for kommende sæson.
Afslutning:
En stor tak skal gå til alle vores samarbejdspartnere både syd og nord for grænsen. Vi
oplever en stor interesse for vores arbejde her i Sydslesvig.
En stor tak til kulturafdelingen, til distrikterne og vores teaterhjælpere, som i den grad er med
til at få det hele til at gå op i en højere enhed.
Tak til vores trofaste publikum, som altid støtter flittigt op om vore tilbud.
Til sidst vil jeg gerne takke den afgående formand Tine Bruun Jørgensen for hendes
engagerede arbejde som formand. Jeg er glad for, at Tine fortsat er med i udvalget som
medlem. Det har hjulpet mig meget i overgangsfasen.
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Og tak til kulturkonsulenten Nina, som ligeledes har sørget for, at jeg fik mange informationer
og dermed gode arbejdsbetingelser.
I ønskes alle et forsat godt Landsmøde.

b. Kulturudvalget
Formand for Kulturudvalget, Knud Ramm Mikkelsen:
Det er mindre end 2 måneder siden, at jeg holdt Kulturudvalgets årlige beretning, så igen i år
har jeg kun få tilføjelser.
Som mange andre kan jeg sige, at endelig er vi kommet i gang igen. Fra slutningen af
september har vi kunnet afvikle koncerter, foredrag og andre arrangementer NÆSTEN som
tidligere. Billetsælgere og kontrollører har måttet være lidt mere emsige – for der skulle
naturligvis kontrolleres, om billetter og ikke mindst Corona-pas var i orden. Men når det så er
overstået, kan vi bevæge os rundt – helt som i gamle dage. Herligt.
Det er der rigtig mange, der har været glade for, men endnu ikke helt så mange, som før
Corona. Vi har til de fleste arrangementer kunnet mærke en lille tilbageholdenhed med lidt
færre tilhørere end normalt, og vi har oplevet enkelte, der i løbet af arrangementet forlod
salen, da de ikke følte sig godt tilpas med de mange mennesker.
Jeg har naturligvis forståelse for dem, der lige skal vende sig til de nye / eller gamle tider
igen, og håber, at alle snart igen vil få gode oplevelser af at gå til kulturelle arrangementer.
Og det kan da også godt være, at der er enkelte, der lige skal have et ekstra skub op af
sofaen, hvor vi nu har været limet fast i mere end et år.
Spil Dansk er efterhånden en gammel tradition. Sydslesvig har været med fra begyndelsen
og er sammen med ca. 30 danske kommuner involveret i festivalen, der har til formål at spille
dansk musik overalt. Det er helt naturligt for os at involvere os – og vi gør det, som i mange
andre tilfælde, sammen med SdU, Centralbiblioteket, Aktivitetshuset i Flensborg og
Skoleforeningen.
Igen i år droslede vi lidt ned i forhold til tidligere år – men der var bestemt mange og gode
arrangementer: Én af jazzkoncerterne blev koblet på Spil Dansk. En enlig guitarist, Mikkel
Ploug, besøgte Industrimuseet i Kobbermølle, der var et forbavsende fint sted til koncert.
Skoleelever samledes i år i Harreslev til syng-sammen på torvet. Ida Wenøe og Silver
Chords spillede på Flensborghus, og gruppen Mansfield spillede musik fra 60’erne her på
Slesvighus. Endelig var der blevet lagt en koncert med Kristian la Cour på Dansk
Alderdomshjem, men den blev udskudt til d. 29. november. Og derudover har der i dagene
omkring uge 44 helt sikkert været en række andre, mindre arrangementer i anledning af Spil
Dansk, hvor vi ikke direkte har været involveret. Det hele falder i god tråd med det, vi i det
daglige arbejder med: Dansk Kultur.
Vi har af og til samarbejdskoncerter med ikke nødvendigvis danske organisationer eller
firmaer. Det gør vi, når der er god fornuft i det. Det var der f.eks., da vi var
16/24

mediesamarbejdspartner om den fine koncert med Hanne Boel her i efteråret. En helt fyldt
sal viste, at der også er et stort publikum, når vi går andre veje end de sædvanlige i
samarbejdet.
Jeg vil også lige nævne Jazz på Flensborghus, hvor vi endelig, efter 1½ år, kunne få lov til at
invitere til jazz igen. Det gjorde vi med ingen ringere end én af dansk jazz’ helt store: Jesper
Thilo, der på trods af, at han om 14 dage fylder 80 år, stadig kan spille en hvilken som helst
saxofonist ned under gulvbrædderne. Et dejligt gensyn med en stor musiker – og så havde vi
et fransk visit af en yderst charmerende og dygtig violinist, Caroline Bugala, igen i selskab
med dygtige danske musikere.
I den skriftlige beretning er der nævnt en række koncerter og arrangementer fra nu og
fremover. Jeg kan kun anbefale, at man kommer afsted og ser, om vi kan blive ved med at
spolere anmeldernes konstant dårlige humør og surhed med de fine arrangementer, vi
tilbyder. *Jeg henviser her til Hans Christian Davidsens anmeldelse fra d. 30. oktober 2021 af
Caroline Bugala / Alice Carreri Kvartet.
Kulturlivet i Sydslesvig er særdeles heldigt stillet med Flensborg Avis. Hvad der dog bliver
skrevet af fagligt gode anmeldelser og sat i af flotte fotos, er helt forrygende. Også
sammenlignet med aviser med et meget større antal abonnenter. De flotte anmeldelser
mærker vi bestemt også til Jazz på Flensborghus. Tak for det.
Til min sidste mundtlige beretning, for 2 år siden, nævnte jeg, at vi ville se vores
tilskudsordninger til distrikter og amter igennem. Det har vi gjort, og det har medført, at vi, i
samarbejde med amtskonsulenterne, i flere tilfælde har bedt distrikterne selv at betale en
større del at omkostningerne end tidligere, og dermed, få et mindre tilskud. Jeg har fået
oplyst, at det er gået rigtig fint. Der har været gode samtaler og en fin forståelse for dette.
Tak for det. Naturligvis vil vi fortsat yde tilskud, hvor det er nødvendigt for at få gennemført et
godt arrangement.
Jeg vil slutte. Som altid ser jeg frem til, og glæder mig til det kommende års arbejde og til at
komme ud og opleve kultur i hele Sydslesvig.
Jeg ser frem til gode ansøgninger fra distrikter og amter – og til samarbejde med de
foreninger, vi vanligt samarbejder med. Og måske helt nye samarbejdspartnere.
Tak for samarbejdet til alle, der sammen med os arbejder for at brede god, dansk og nordisk
kultur ud over hele Sydslesvig – i alle dens mange og spændende facetter.
Tak til alle dygtige ansatte på sekretariaterne – både SSFs, men også de andre
organisationers. Naturligvis en speciel tak til Kulturafdelingen for et godt og fortroligt
samarbejde, og her ikke mindst Claudia Jans, der har ydet en meget fornem indsats, ikke
mindst i forbindelse med koncerterne på Flensborghus.
Og til slut er der medlemmerne af Kulturudvalget. Der gik mere end et halvt år, fra vi blev
valgt til udvalget, til vi kunne mødes sådan rigtigt. Det var dejligt at kunne mødes på den lille
græsplæne bag ved Flensborghus lige før sommerferien. Tak for samarbejdet – det har
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været en fornøjelse, selv i de trange tider det sidste år. Tak til Nina Lemcke, Anja Ziemers,
Michael Juul Olsen, Bjørn Egeskjold og Eberhard von Oettingen.
Tak for opmærksomheden.
*Citat fra Flensborg Avis d. 30.10.2021 v/ Hans Christian Davidsen: ”Vær vis på, at denne
anmelder vil benytte enhver given lejlighed til at være sur. De navne, der får lov til at gå på
scenen i Flensborghus gør det bare så pokkers vanskeligt at være negativ. Øv, da også.”

c. Årsmødeudvalget
Formand for Årsmødeudvalget, Tim Frogier de Ponlevoy:
I dag står jeg primært her for at fortælle jer om ÅRSMØDEMOTTOET for 2022.
Jeg ved godt, at I meget spændt på at høre det, men nu gør jeg det endnu mere
spændende, så før jeg røber mottoet, vil jeg kort give jer et indblik i det arbejde, som vi har
haft gang i Årsmødeudvalget siden min skriftlige beretning på hovedstyrelsesmødet i
september.
”Danskerne findes i mange modeller” var det første, der sprang mig i øjet, da jeg mødte
Årsmødeudvalget for første gang i slutningen af 2020. Sætningen stod på Fred Witts trøje og
er en fin parabel for, hvordan jeg sidenhen har oplevet foreningsarbejdet i udvalget og SSF
generelt.
Siden jeg er startet som formand for Årsmødeudvalget har jeg kunnet opleve, at der er vidt
forskellige holdninger og synsvinkler, vidt forskellige baggrunde og levevilkår, vidt forskellige
historier og personligheder, når vi mødes, og diskussioner og møder bliver tit præget af
dette. Men på trods af det - eller lige netop derfor - sidder vi altid og stadigvæk ved det
SAMME bord, når mødet er slut, fordi det fælleskab, kultur, sprog, traditioner og det
samfund, som vi alle lever i her i Sydslesvig, knytter os sammen. Vi arbejder/kæmper for den
samme sag. Dette har gjort og gør stort indtryk på mig.
Lige netop dette og CORONA-tiden, der nærmest har gjort det umuligt, at sidde ved det
samme bord, fordi vi ikke kunne mødes fysisk og dyrke vores fælleskab, kultur, sprog og
traditioner, har præget årets motto, fordi vi har været nødt til at se på det liv, som vi valgt her
i det danske mindretal, med afstand og se det tomrum der opstod, og det har mange af os på
en måde bragt os endnu tættere sammen.
Det sidste motto blev præget af Dronningens og SSF’s fødselsdag og selvfølgelig
markeringen af Genforeningen 2020 og blev i 2021 overtaget fra 2020 og genbrugt.
For at involvere hele det danske mindretal i proceduren omkring det nye motto for 2022, blev
der sendt en opfordring ud via Kontakt og Facebook, om at bidrage med idéer og
tilskyndelser til mottoet.
Jeg kan fortælle, at der ikke indgik en eneste idé. Først en reminder, der blev sendt ud til
personalet og udvalget, gav pote, og der indgik nogle flotte og spændende mottoer og
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tanker. Selvom de forslag ved første blik så meget forskellige ud, havde de dog en fælles
nævner.
På det efterfølgende udvalgsmøde i september opstod en kort, livlig og utrolig kreativ
diskussion omkring disse forslag, som gik ud på at forny sig og være i bevægelse, tænke
fremadrettet og dog bevare det, vi har.
I udvalget følte vi, at det var vigtigt at samle de gode idéer til et fælles motto, der gengiver
den fællesnævner, som hang i luften.
Årsmødemottoet plejer at tegne et billede af det, mindretallet beskæftiger sig med på det
respektive tidspunkt. Vi taler lige for tiden meget om vores baggrund og oprindelse, og at det
er så vigtigt, at vi er aktive i mindretallet og står for vores kernepunkter værdier som fx det
danske sprog.
Der har været og er igen og igen diskussioner omkring, hvor danske vi nu er, om vi er
danske nok, om det danske mindretal er truet osv.
Alle dem, der sidder her og arbejder for det danske i Sydslesvig, om de nu er folkevalgte
eller ansatte eller engagerer sig på en anden måde for mindretallet, har truffet et valg. Et
bevidst valg! Dette skal der ikke sættes spørgsmålstegn ved igen og igen.
Identitetsspørgsmål er vigtige, men i stedet for at skulle forsvare og forklare igen og igen, lad
os hellere fokusere på alt det gode, som vi yder hver enkel dag.
Takket være alle de engagerede mennesker i mindretallet, står vi som et enestående og
stærkt mindretal. Ikke kun her i Sydslesvig.
Så Årsmødemottoet for 2022 er
Sydslesvig: Mit valg √
Dette motto giver plads til mange fortolkninger. Måske mindst lige så mange, som der findes
medlemmer i mindretallet. Hvad betyder den frie bekendelse for os? Er det ikke det valg,
hver enkelt af os skal træffe? Hvad betyder dette valg for den enkelte? Eller for familier? Kan
man i grunden fødes ind i et bekendelsesmindretal? Der ligger så meget til grunde for dette
motto.
Lige som i andre fællesskaber, er vi alle meget forskellige. Men én ting har vi alle tilfælles - vi
har alle aktivt valgt det danske mindretal. Vi har valgt netop dette fællesskab, og uanset hvor
forskellige vi ellers er, så deler vi alle dette valg, og vores rødder er dybt forankrede her – i
Sydslesvig. Det sted, som vi af forskelligste grunde har valgt som det sted, hvor vi hører
hjemme.
Fluebenet, som er et grafisk element fra MESSENGERPROGRAMMER som fx WhatsApp,
understreger udsagnet ”Mit valg”, der ikke skal ses i en politisk sammenhæng, hvor man
sætter kryds til valget.
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Den skal derimod understrege udsagnet i en moderne og selvbevidst facon. Hvordan det
kommer til at blive indarbejdet i selve årsmødeplakaten, overlader vi i første omgang til
kunstneren, så det kan godt være, at selve symbolet vil se anderledes ud end her.
Og jeg kan fortælle, at det bliver en REAL sønderjyde, der står for plakaten, hvad gør det
ekstraordinært og viser, hvor forrygende vi samarbejder på tværs af grænsen.
Som afslutning vil jeg kort komme ind på tidplanen i forbindelse med Årsmøderne:
•
•
•
•
•
•

På hovedstyrelsesmødet i januar 2022 præsenteres årsmøde-plakat + t-shirt.
Deadline for indsendelse af Årsmødeskema er den 7. februar 2022.
Deadline for bestilling af ÅRSMØDE-T-shirt er den 30. april 2022.
Årsmødeweekend 10.-12. juni 2022.
Regninger skal senest indgå i Kulturafdelingen den 15. september 2022.
Evalueringsmødet afholdes den 29. juni 2022 kl. 18.30 på Slesvighus.

Nu vil jeg slutte af med stor tak til – ikke enkelte personer – men hele mindretallet for jeres
indsats hver eneste dag! Vi er alle forskellige og har truffet vidt forskellige valg, men vi har til
fælles, at vi har truffet et bevidst valg. Vi har valgt det danske.
Kort pause.
Efter pausen starter Landsmødet med sangen ”Jeg vil male dagen blå (Regnvejr i
november)”.

9. Drøftelse af beretningerne
Der ingen kommentarer.
Beretningerne tages til efterretning.

10. Orientering om SSF- og SdU-projekt: Løveløbet
Jörn Fischer, SSF og Hinnerk Petersen fra SdU orienterer om Løveløbet, der er et
fællesarrangement. Løveløbet finder sted den 1. maj 2021 kl. 9.30-15.30.
Løbende opdatering af eventen findes på:
www.løveløbet.de og www.loeveloebet.de

11. Valg af
a. Medlemmer til forretningsudvalget (§ 10, 10.3)
I ulige år vælges formand, 2. næstformand og 2. bisidder. Desuden vælges hvert år en 1. og
en 2. suppleant.
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Der er 118 af 206 delegerede til stede.
Formand:
Rd.-Egernførde og FU foreslår Gitte Hougaard-Werner til genvalg, og hun er villig at
genopstille.
Der ingen andre kandidater.
Resultat af den skriftlige afstemning med den gule stemmeseddel nr. 1:
afgivne stemmer:
deraf
ugyldige stemmer:
blanke - afholdelse(r)
nej-stemmer:
ja-stemmer:

117
0
2
1
114

Gitte Hougaard Werner er dermed valgt som formand.
2. næstformand:
Jörn Fischer opstiller som 2. næstformand.
Der ingen andre kandidater.
Resultat af den skriftlige afstemning med den gule stemmeseddel nr. 2:
afgivne stemmer:
118
deraf
ugyldige stemmer:
0
blanke - afholdelse(r):
3
nej-stemmer:
2
ja-stemmer:
113
Jörn Fischer er dermed valgt som 2. næstformand.
2. bisidder:
Steen Schröder stiller op som 2. bisidder.
Der ingen andre kandidater.
Resultat af den skriftlige afstemning med den gule stemmeseddel nr. 3:
afgivne stemmer:
deraf
ugyldige stemmer:
blanke - afholdelse(r)
nej-stemmer:
ja-stemmer:

118
0
5
8
105

Steen Schröder er dermed valgt som 2. bisidder.
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1. suppleant:
Foreslået er Lars Nielsen til genvalg. Også han er villig at genopstille. Der er ikke forslag om
flere kandidater.
Mødelederen foreslår valg ved håndsoprækning, men gør samtidig opmærksom på, at hvis
der blot er én valgberettiget, der ønsker hhv. forlanger skriftlig afstemning, så foretages
valget skriftligt.
Efter de delegeredes ønske foregår afstemningen om dette valg pr. håndsoprækning.
Der er en afholdelse.
Lars Nielsen er dermed genvalgt som 1. suppleant.
2. suppleant:
Foreslået er Sonja Wulff til genvalg. Også hun er villig at genopstille. Der er ikke forslag om
flere kandidater.
Mødelederen foreslår valg ved håndsoprækning, men gør samtidig opmærksom på, at hvis
der blot er én valgberettiget, der ønsker hhv. forlanger skriftlig afstemning, så foretages
valget skriftligt.
Efter de delegeredes ønske foregår afstemningen om dette valg pr. håndsoprækning.
Der er en afholdelse.
Sonja Wulff er dermed enstemmigt valgt som 2. suppleant.

b. Udvalg (§ 10, 10.4)
- Regnskabs- og revisionsudvalget
Mødelederen foreslår valg ved håndsoprækning, men gør samtidig opmærksom på, at hvis
der blot er én valgberettiget, der ønsker hhv. forlanger skriftlig afstemning, så foretages
valget skriftligt.
Efter de delegeredes ønske foregår afstemningen om dette valg pr. håndsoprækning.
Den nuværende formand Gerd Pickardt er indstillet på at tage imod evt. genvalg.
Der er ikke andre kandidater.
Michael Krause genopstiller som revisionsmedlem.
Dirk von Heyer, genopstiller som revisionsmedlem.
Resultatet er et enstemmigt valg af alle 3 foreslåede kandidater.
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Gerd Pickardt er dermed genvalgt som formand for Regnskabs- og revisionsudvalget,
Michael Krause og Dirk von Heyer er genvalgt som medlem af Regnskabs- og
revisionsudvalget.
Landsmødet suspenderes.
Overrækkelse af Oberst H. Parkovs Sydslesvigpris fra SSFs formand Gitte HougaardWerner
Rosemarie og Hans Jochen Domke modtager Sydslesvigprisen 2021.
Formand for Oberst H. Parkovs Mindefond, Nanna Hörlyck:
Kære delegerede, gæster og tidligere modtagere af Sydslesvigprisen
ved SSFs Landsmøde 2021
Som ny formand for Oberst H. Parkovs Mindefond har jeg den glæde at formidle
overrækkelsen af Oberst H. Parkovs Sydslesvigpris til modtagere, som prisens vedtægter
siger: ” har gjort en ihærdig og trofast indsats i basisarbejdet for det danske mindretal i
Sydslesvig”.
Sydslesvigprisen er institueret i 1983, i et samarbejde mellem SSF og Oberst. H. Parkkovs
Mindefond. På det tidspunkt var Niels Bøgh Andersen, Mindefondens formand. Niels Bøgh
Andersen var formand i 41 år og blev efterfulgt af Wilhelm Klüver som var formand i 23 år.
Niels Henriksen har i de sidste 10 år overrakt prisen som formand. Niels Henriksen bad mig
hilse alle.
Oberst H. Parkovs Mindefond blev stiftet i 1947. Bestyrelsen har altid haft formand eller
bestyrelsesmedlem fra Sydslesvig. Indtil i sommer havde vi meget stor glæde af Dieter Lenz,
som vi desværre mistede. Gitte Hougård-Werner er indtrådt bestyrelsen, vi glæder os til
samarbejdet.
Nu til det vigtigste.
På Mindefondens vegne er det mig en meget stor glæde at kunne overrække denne
beskedne konvolut og denne pris til årets kandidater fra TARP, ROSEMARIE OG HANS
JOCHEN DOMKE, der- som vi netop har hørt det, - så absolut har fortjent prisen og den
anerkendelse for deres gode og meget store frivillige arbejde.
Rosi og Jochen Domke, Hjertelig Tillykke.
Under bifald fra forsamlingen overrækker formanden diplomet og en check til Rosi og Hans
Jochen Domke.
Landsmødet genoptages.
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12. Kontingent
På hovedstyrelsens vegne indstiller formand Gitte Hougaard Werner uændret kontingent.
Forsamlingen tilslutter sig enstemmigt denne indstilling pr. håndsoprækning.

13. Dato for næste års landsmøde
Næste landsmødet afvikles den 12. november 2022 på Husumhus.
FU har valgt at man fremover skiftes til at holde Landsmødet på Husumhus og Slesvighus.

14. Eventuelt
Julemærker kan købes for 4 euro per ark.
Det nye Sydslesvig Magasin ligger også i foyeren og man må gerne tage et eksemplar.
Mødelederen nedlægger sit hverv og takker for god ro og orden.
Formand Gitte Hougaard Werner takker mødelederen for velgennemført ledelse af
landsmødet og overrækker en gave.
Dernæst ønsker hun alle gen- og nyvalgte medlemmer tillykke med valget.
Landsmødet suspenderes.
Flensborg den 30.11.2021
JAC/wg

_____________________________
Martin Lorenzen
Mødeleder

____________________________
Jens A. Christiansen
Protokolfører
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