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Beretninger og beslutningsprotokol fra Sydslesvigsk Forenings 
Landsmøde den 12. november 2022 på Husumhus i Husum 
 

 

Dagsorden: 

1. Valg af en mødeleder og en protokolfører. 

2. Landsmødets lovlighed. 

3. Vedtagelse af den endelige dagsorden. 

4. Årsberetning v/ formand Gitte Hougaard-Werner. 

5. Regnskabsoversigt. 

6. Regnskabs- og revisionsudvalgets beretning. 

7. Drøftelse og godkendelse af årsberetningen samt decharge. 

8. De faste udvalgs beretninger. 

a. Teater- og koncertudvalget. 

b. Kulturudvalget. 

c. Årsmødeudvalget. 

9. Drøftelse af beretningerne. 

10. Løveløbet 2023. Orientering. 

11. Udkast til vedtægtsændringer. 

Orientering, drøftelse og godkendelse.  

Bilag: Vedtægtsændringer og inhabilitetsregler. 

12. Valg af 

a. medlemmer af forretningsudvalget (§ 10, 10.3): 

     - 1. næstformand. 

     - 1. bisidder. 

     - 1. suppleant. 

     - 2. suppleant. 

   b. udvalg (§ 10, 10.4): 

     - Teater- og koncertudvalget. 

     - Kulturudvalget. 

     - Årsmødeudvalget. 

   Bilag vedlagt. 

13. Kontingent 

14. Dato for næste års landsmøde. 

15. Eventuelt. 

 

Formand Gitte Hougaard-Werner byder på Sydslesvigsk Forenings vegne alle delegerede og 

øvrige medlemmer af Sydslesvigsk Forening samt gæster hjerteligt velkommen.  

 

En særlig velkomst til Generalkonsul Kim Andersen, Minderheitenbeauftragter des 

Ministerpräsidenten des Landes Schleswig-Holstein, Herr Johannes Callsen, Direktør Mads 

Lebech fra A.P. Møller Fonden, Jørgen Bruun Christensen, 1. næstformand 

Grænseforeningen, Hanne Sundin og øvrige gæster fra Grænseforeningen, Formand for 

Slesvig-Ligaen Horst Werner Knüppel, Formand for Oberst Parkovs Mindefond Nanna 

Hørlück, Søren Kring, Sønderjyllands Revision, Statsrevisor. 
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Følgende overbringer en hilsen: 

Generalkonsul Kim Andersen. 

Jørgen Bruun Christensen, 1. næstformand Grænseforeningen. 

Formand for Sydslesvigudvalget Christian Juhl, MF (EL). 

Minderheitenbeauftragter des Ministerpräsidenten des Landes Schleswig-Holstein, Herr 

Johannes Callsen. 

Formand for Slesvig-Ligaen Horst Werner Knüppel 

 

1. Valg af en mødeleder og en protokolfører 

Forretningsudvalget foreslår SdUs direktør Anders Kring som mødeleder. Forsamlingen 

tilslutter sig denne indstilling. 

 

Formanden informerer forsamlingen om, at landsmødet optages som lydfil 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 Anders Kring takker for tilliden og konstaterer, at landsmødet er lovligt og rettidigt 

indvarslet. 

 

3. Vedtagelse af den endelige dagsorden 

Mødelederen orienterer om dagsordenen, især punkt 10: Løveløbet 2023 og punkt 11: 

Udkast til vedtægtsændringer. Dagsordenen følger de vedtægtsbestemte rammer.  

 

Mødelederen oplyser, at der er 134 af i alt 210 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. 

 

Der vælges to tællekommissioner: 

 

1. tællekommission                                                    

 

   Kay von Eitzen 

   Dorthe W.S. 

   Bea Schulz 

   Anita Börner 

2. tællekommission 

 

Lars Thomsen 

Tine Andresen 

Simone Bruhn 

Susanne Gauglitz 

 

 

4. Årsberetning v/ formand Gitte Hougaard-Werner 

 

Kære delegerede, kære gæster! 

 

Jeg vil gerne starte min mundtlige beretning med at takke jer alle – frivillige, folkevalgte og 

ansatte. Tak fordi I er med til at skabe et fantastisk samvær omkring og berøring med dansk 

sprog og kultur og alle vores dejlige traditioner – I er med til at skabe et fællesskab for den 

danske folkegruppe i Sydslesvig. Dette gør vi altid åbent og engageret ud fra devisen om at 



 

 3/30 

ville de andre uden at opgive os selv. I og vi alle yder et vigtigt arbejde – vi udgør den surdej, 

det danske mindretal er udrundet af.  

 

Tillad mig her at gentage et citat fra SSFs jubilæumsbog Sydslesvig en dansk fortælling s. 

11-12: ”Det er vigtigt at skrive sig bag øret, at et dansk sindelag ikke er noget, man fødes 

med, men derimod en ”social konstruktion”. Det betyder, at oplevelsen af at være dansk 

opstår, hvis en person udsættes for bestemte oplevelser og påvirkninger. I en dansk familie i 

Danmark går det som regel helt af sig selv. ... I Sydslesvig er det anderledes. Her er 

omgivelserne overvejende tyskprægede, og det kræver derfor noget særligt at holde 

danskheden levende og eventuelt give den videre til den næste generation”  

 

Det er det, der kommer til udtryk i vores folkelige danske arbejde og det, der sikrer det 

danske mindretals fremtid. Så tak for enhver indsats. 

 

Desværre har vi også i det forgangne år mistet gode ildsjæle. Jeg vil bede jer rejse jer og 

med et minuts stilhed mindes de medlemmer, der er afgået ved døden i løbet af året. Vores 

tanker går ligeledes til alle pårørende, der har mistet deres kære.  

Æret være deres minde! TAK 

 

Det danske fællesskab 

Jeg ved godt, at det lokale bestyrelsesarbejde kræver mange hænder og at nogle lokale 

foreninger er presset i forhold til at finde bestyrelsesmedlemmer. Heldigvis findes der lokale 

løsninger, godt samarbejde med inddragelse af alle, der har lyst til at hjælpe i ny og næ. 

Afgørende er, at vi i fællesskab gør en forskel og hjælper hinanden med at fastholde det 

danske i hverdagen. 

 

På Ejdersted har vi været i dialog med bestyrelsen for at fremtidssikre det danske arbejde på 

Vestkysten. Dette mundede ud i en proces om en sammenlægning af Ejdersted og Husum 

amt, så begge amter indgår i et nyt Amt SydVest. Denne beslutning effektueres med en 

vedtægtsændring, som vi her på landsmødet skal beslutte i dag. Lad mig endnu engang 

fremhæve, at det ikke er et tegn på mangel på frivillighed men rettidig omhu, så alle gode 

kræfter kan samles til gavn for det danske arbejde på Vestkysten.  

 

Året, der gik 

I den skriftlige beretning kan I læse mere om, hvad der ellers er sket i mindretallet i løbet af 
det sidste år.  
 

Her vil jeg kun tage fat i 2 punkter, der gerne må føre til drøftelse og debat, som vi kan  

fastlægge vores position ud fra. 

 

Det første er noget, der har fyldt meget i de sidste år, nemlig arbejdet omkring strukturen. 
Det er samtidig noget, der er diskuteret op gennem tiderne og som I kan læse mere om 
blandt andet i vores jubilæumsbog. Den har vi fordelt på bordene, som en lille gave – til 
natbordet eller anden form for hyggelæsning. 
 
I den aktuelle strukturdebat om en mulig forandring af den overordnede struktur har vi haft en 
lang og åben dialog med regionalmøder, møder med eksperter og mange lokale debatter og 
tilbagemeldinger fra organisationernes baglande. 
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SSFs holdning er kendt og har været meldt ud i Samrådet ad flere omgange. Vi kan stadig 
se potentiale i en grundlæggende forandring, derfor har vi ønsket, at vi kunne gå videre med 
at se på, hvordan det muligvis kunne omsættes. Efter de seneste tilbagemeldinger i 
Samrådet, må vi dog konstatere, at holdninger i de enkelte foreninger og institutioner ligger 
langt fra hinanden.  
 
Derfor anbefaler vi i FU, at vi skal holde op med at spilde ressourcer på debatten om en 
grundlæggende forandring af den overordnede struktur og dermed følge de røster, der har 
været mange af på det seneste, nemlig at vi enten snart bør komme i gang med en 
grundlæggende forandring af den overordnede struktur - eller én gang for alle bør droppe 
debatten herom. 
 
Vi vil under alle omstændigheder fortsætte vores virke - løsningsorienteret og fremadrettet, 

både med basisarbejdet og effektivisering, men vi kan og bør efter vores mening ikke 

længere bruge energi og ressourcer på selve strukturdebatten, hvis den ikke fører til en reel 

forandring. Samrådets samarbejdsaftale kan Samrådet uafhængig af denne debat selv 

justere på.  

 

SSF respekterer alle tilbagemeldinger og arbejder videre derfra men ønsker ikke længere at 

deltage i debatten om en forandring af den overordnede struktur – da denne ikke fører til 

noget. Vigtigt er i stedet, at vi plejer og videreudvikler mindretallet og vore bånd til Danmark. 

Vi må og skal gerne effektivisere vores daglige arbejde, men det er bekendelsen til og sikring 

af det danske og det danske fællesskab, der betyder mest. 

 
For mit vedkommende vil jeg gerne tilføje nogle tanker til denne opfordring: Jeg kan aldrig 
blive træt af at fortælle den gode fortælling om, at det, flertalsbefolkningen for 102 år siden 
troede, var en leg, de dansksindede nok skulle blive træt af at lege, slet ikke var og er en leg, 
men et sindelag, en hjertesag, man ikke bliver træt af. 
 
Vi er ikke, som dengang forventet, assimileret, men lever et dansk liv syd for grænsen og gør 
dermed Danmark lidt større. Et privilegium, en arv vi skal passe på, bevare og give videre til 
de næste generationer. Det skylder vi dem, der har kæmpet for danskheden før os – nogle 
med livet som indsats. 
 
Vi kæmper, med respekt for den enkeltes individuelle fortælling, som samfund for at fremme 
og støtte det danske – og som jeg indledningsvis sagde, vil vi de andre uden at opgive os 
selv - dermed er vi alle ambassadører for det danske mindretal, uanset hvor vi møder andre 
mennesker. 
 
Siden 1920 har vi – de forskellige foreninger og institutioner i Sydslesvig som en del af det 
danske mindretal – netop bevaret og fremmet det danske, hver på vores område for at 
muliggøre et så dansk liv som muligt.  
 
SSF gør dette som den store folkelige forening. Vi står for en bred vifte af kulturelle tilbud, 
det danske fællesskab og varetagelse af traditionelle arrangementer. Desuden 
repræsenterer foreningen mindretallet udadtil – og står for interessevaretagelse på den 
mindretalspolitiske scene – altid i tæt samarbejde med de andre relevante aktører. Alt det 
vigtige arbejde for danskheden gør vi alle i samarbejde med alle organisationer, med vore 
frisiske venner og Grænseforeningen. 
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Alle foreninger og institutioner griber ind i hinanden som tandhjul, der driver værket. Det 
danske urværk i Sydslesvig. Det, der netop udgør, at vi alle kan leve så dansk et liv som 
muligt i en tysk omgivelse. 
 
Så kære delegerede, lad os i respekt for hinanden og mindretallet fortsætte dette arbejde – 
og i respekt for den beslutning den enkelte forening har meldt tilbage efter en lang proces og 
debat om en forandring af den overordnede struktur, lukke debatten. 
Og husk: 

• at lukke debatten rører hverken ved vores gode samarbejde eller ved respekten for 
hinandens arbejdsområder. 

• at lukke debatten hindrer ikke de enkelte foreninger i indbyrdes at tage fat i 
samarbejds- og effektivitetsmuligheder, alt efter ønske og arbejdsområder. 

• at lukke debatten gør, at vi i sidste ende kan kalde Samrådet for det, det reelt er: et 
koordinerende udvalg til gensidig orientering og dialog og mødes netop under disse 
forudsætninger. 

• at lukke debatten betyder ikke, at vi ikke i fællesskab vil styrke det lokale danske 
arbejde – tværtimod er det altid vores vigtigste og fornemste opgave 
 

Fra SSFs side skal der lyde en tak til alle for at have deltaget i debatten både på den ene 
eller anden vis – og lad os så blive enige om, at debatten viste, at vi, der er her nu, ikke alle 
er parate til en sådan grundlæggende forandring, men at vi fortsat vil hinanden og hvad 
vigtigst er – det danske mindretal i alle dets facetter.  

Eller hvad siger I? 

 

Det europæiske fællesskab - FUEN 

I min skriftlige beretning nævner jeg, at Mindretalsrådet i samarbejde med FUEN var vært for 

dette års FUEN-kongres i Berlin fra den 29.9.-2.10., hvor der blandt andet er fokus på sprog 

og identitet og naturligvis den aktuelle situation i Europa. 

 

Ved velkomsten om torsdagen i Landeshaus Brandenburg kunne jeg præsentere rådet og 

vores arbejde. Samtidig benyttede jeg lejligheden til – på rådets vegne at tage afstand for 

den russiske angrebskrig og instrumentaliseringen af mindretal.  

 

Dagens sidste paneldebat gjorde dybt indtryk på alle tilstedeværende. Situationen i Ukraine 

blev diskuteret med repræsentanter fra det tyske, græske, og moldaviske mindretal i Ukraine 

og en repræsentant fra Krimtatarerne. Deres budskab var – selvfølgelig er vi mindretal med 

mindretalsrettigheder, men lige nu er vi ukrainere, som kæmper for vores hjemstavn. 

 

I samarbejde med mindretalsrådet fik vi da også ændret FUENs hovedresolution, så den nu 

indledes med en fordømmelse af russisk aggression og russiske krigsforbrydelser, mens 

hovedparten vies til krav om respekt for mindretal i Ukraine efter krigen. 

 

Et andet emne var Ungarn. Her havde mindretalsrådet indgivet en resolution med kritik af 

Ungarerne. Resolutionen blev afvist i sidste øjeblik. Man skal til det vide, at den ungarske 

regering også kritiseres af EU-parlamentet for ikke at overholde demokratiske 

grundprincipper. På baggrund af, at Ungarn støtter FUEN med 500.000 euro hvert år, stillede 

vi spørgsmålet om, hvorvidt FUEN er uafhængig af Ungarn. 

 

For mindretalsrådet er der ingen tvivl om, at retsstatsprincippet, demokrati og kampen mod 

enhver form for autokrati er et kernespørgsmål i mindretalspolitik på europæisk plan og vi 

ønskede derfor, at præsidiet og FUEN tager afstand fra denne form for politik. 
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Vi havde håbet, at vores kritik kunne blive behandlet som en resolution. Det blev den ikke, 

dels på grund af nogle formelle årsager, men også fordi – som vi fortolker det – præsidiet 

følte den var upassende til kongressen. Vi kunne dog enes om, at vi kunne debattere emnet i 

plenum på delegeretmøde om lørdagen. 

 

Det blev en større diskussion, som endte med at præsidenten for FUEN Lorant Vinczes, der 

er ungarer i Rumænien, forsvarede Ungarn én til én. Han udtalte, at Ungarn er den største 

bidragyder til FUEN samt til minoriteterne i Europa, og det derfor ville være utaknemmeligt 

og frækt at kritisere Budapest og stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt Ungarn er et 

demokratisk land. FUENs præsidie fastholder, at Ungarns pengebidrag er uden politiske 

betingelser.  

 

Men at tie og tilmed hylde Ungarn som det land, der redder FUENs økonomiske situation og 

støtter mindretallene, for derefter at lukke debatten, fik mindretalsrådet til at sende et åbent 

brev til præsidiet og bede om, at de tager afstand fra disse udtalelser. Også FUENs 

ærespræsident og tidligere præsident Hans Heinrich Hansen fra det tyske mindretal i 

Danmark sendte et åbent brev med samme opfordring. 

 

For os var det vigtigt at holde fast i vores position for derved at signalere overfor 

omverdenen, at FUEN på trods for støtte fra Ungarn, er uafhængig og at mindretalsunionen 

ikke accepterer den udvikling, der finder sted i Ungarn. FUENs – og vores – troværdighed i 

fare. 

 

Vi forventer, at FUEN-præsidiet afværger yderligere skade fra den største 

paraplyorganisation blandt de autoktone nationale minoriteter i Europa og ser kritisk på den 

siddende FUEN-formands udtalelser og giver et klart offentligt tilsagn om FUEN-charteret 

om, at demokratiske retsprincipper er grundlaget fra unionens arbejde.  

 

Det forsøgte Loránt Vincze at imødekomme med en forsikring i en erklæring den 12. oktober 

om, at ”vi fordømmer alle brud på frihed, demokrati, menneskerettigheder og 

retsstatsprincippet.” Medlemsorganisationerne har ret til at fremføre deres politiske 

synspunkter, men han formaner i svaret, at den sag, der samler FUENs mere end 100 

medlemmer, er mindretalsbeskyttelse. 

 

Dette svar fra præsidiet var langt fra tilfredsstillende og blot en anden måde at sige på, at 

FUEN ikke skal beskæftige sig med kritik af forholdene i Ungarn, hvorfor vi har taget initiativ 

til et møde med medlemmer af mindretalsrådet, det tyske mindretal, Hans Heinrich Hansen 

og vores vicepræsidenter Gösta Toft fra det tyske mindretal og Bahne Bahnsen fra friserne i 

slutningen af november.  

 

Efter dette møde vil vi så overveje vores videre strategi i sagen. Selvfølgelig vil vi orientere 

Hovedstyrelsen løbende. 

 

Men jeg vil også godt nævne noget positivt i forbindelse med FUEN, nemlig, at vi på 

kongressen sagde ja til at blive vært for Europeada i 2024 i grænselandet. SdU og SSF 

bliver tovholdere og vært sammen med friserne, nordslesvigerne og Sinti og Roma. Et 

kæmpe projekt, som jeg ser frem til at vi får realiseret i fællesskab og til gavn for vores 

fantastiske grænseland. 
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Afslutning og tak  

Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak til dem, der altid støtter os i det danske mindretal i 

Sydslesvig. En særlig tak til vores Majestæt Dronningen og hele Kongehuset, der aldrig 

glemmer det danske mindretal i Sydslesvig. Dette gælder også for Generalkonsulatet og 

generalkonsulen. 

 

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke den tidligere regering i København, det afgående 

Sydslesvigudvalg med Christian Juhl i spidsen og hele Folketinget for godt samarbejde og 

støtte. Særligt vil jeg takke de afgående folketingsmedlemmer, der altid har haft en særlig 

forbindelse til Sydslesvig. Samtidig får vi en opgave i at fortælle de nyvalgte 

folketingsmedlemmer om Sydslesvig og det danske mindretal – så vi fortsat ikke bliver glemt. 

Vi ser frem til at byde den nye regering velkommen og håber på godt samarbejde. 

 

Der skal også lyde en tak til den tyske regering i Kiel – Danke für gute Zusammenarbeit, 

Unterstützung und freundschaftliche Begegnungen. Meine herzlichen Grüße zurück an die 

Landesregierung und an den Ministerpräsidenten und an die Landtagspräsidentin – danke 

für den Besuch im Spätsommer og til regeringen i Berlin for støtte og for den gode dialog, vi 

har haft i 2022 – særligt for besøget af forbundsdagspræsidenten Bärbel Bas som 

forbundsdagsmedlem Stefan Seidler arrangerede. Vi ser frem til at fortsætte det gode 

samarbejde i 2023. 

 

Der skal også lyde en stor tak for godt samarbejde og gode samtaler hen over grænsen til 

alle danske samarbejdspartnere.  

Også en særlig tak til A.P. Møller Fonden med Mads Lebech i spidsen. Det bliver 

spændende og givtig, og det har det været indtil nu og vi takker for godt 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, strukturforandring eller ej. 

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 for husly her i Husum. 

Tak til alle de frivillige, bestyrelsesmedlemmer og ildsjæle i Sydslesvig. 

 

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. 

 

Tak for tilliden, for ordet og tak fordi I alle er kommet, både til delegerede, gæster og venner. 

Jeg ser frem til et godt landsmøde med en spændende dialog og gode snakke hen over 

bordet. 

 

Godt landsmøde til jer – os – alle.  

 

Mødelederen gør opmærksom på, at drøftelse og debat følger ved punkt 7. 

 

5. Regnskabsoversigt 

Generalsekretær Jens A. Christiansen: 
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Regnskabsoversigt 2021 

 

Den 19. maj 2022 drøftede og godkendte hovedstyrelsen revideret regnskab 2021, budget 

2022 og budget 2023. Regnskabet fremgår af Blå Beretning side 40.  

 

Hvis I slår op på side 42, den uafhængige revisors påtegning, står der  

 

citat: ”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. 

udarbejdet i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 1594 af 14. december 2015”, citat 

slut. 

 

Anvendt regnskabspraksis er uændret. Det tager afsæt i den danske 

regnskabsbekendtgørelse og er så vidt muligt tilpasset tyske regnskabspræmisser for at det 

hele kan gå op i en højere enhed.  

 

På side 47 finder I ledelsesberetningen: Det, der er vigtigt ved alle disse regnskabstal, er at 

få dem forbundet med vores arbejde og virke. Det prøver vi på i ledelsesberetningen. 

 

Den læner sig op ad SSFs resultataftale med Sydslesvigudvalget og korresponderer således 

med de kerneopgaver, resultataftalen beskriver.   

 

Det vigtigste udgangspunkt for vores økonomi er omsætning af SSF´s mission, hhv. SSF´s 

formål. Den nævnes ved første bullet,  

 

citat: ”foreningens formål er at udbrede og pleje det danske sprog, værne om og fremme 

dansk og nordisk kultur og 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.” Citat slut. 

 

Og his man kigger lidt nærmere på det her citat, så vil man også kunne se, at når vi bruger 

begrebet ”kultur” i Sydslesvig, så indeholder det mere end arrangementer, koncerter, osv. 

Kultur er et begreb i Sydslesvig, der helt klart indikerer, at her arbejder vi for noget 

grundlæggende. Der er mere på spil, end som så. Og derfor er det vigtigt at forstå begrebet 

”kultur” i relation til Sydslesvig.  

 

Så har vi den overordnede mission, 

 

citat: ”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.” Citat slut.  

 

I 2021 balancerer SSF’s driftsregnskab med indtægter på 5.540.607,52 euro og udgifter på 

5.451.429,30 euro og udviser derved et overskud på 89.178,21 euro. 

 

Overskuddet eller det mindre forbrug skyldes Corona-tider, hvor der var en del 

arrangementer, der enten måtte aflyses eller flyttes, og der har vi været så heldige, at det 
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ikke var forbundet med ekstra økonomiske omkostninger. I flere tilfælde nåede vi at aflyse, i 

mange tilfælde fik vi en aftale med udbyderen om at skubbe vores aktiviteter. SSF har haft 

tab i forbindelse med Skipperhuset, hvor mange lejrskoler meldte afbud, og selvfølgelig ved 

Danevirke Museum, hvor der var et reduceret besøgstal og flere Corona- omkostninger.  

 

Hovedaktiviteterne i SSF kan man dele op i kulturpleje og -formidling, humanitært og socialt 

arbejde, og som tredje punkt varetagelse af interesser i mindretalsspørgsmål.  

 

Oversigt over balancen finder vi på side 70 og 71. Den er på knap 14.120.000 €, hvor det 

meste stammer fra bygninger og driftsmidler på 11,1 mio. og værdipapirer og øvrige. De 14,1 

mio., kan man sige, er primært finansieret via SSF’s egenkapital. På statens 

mellemregningskonto har vi 356.000 euro.  Det er positivt, det er en konto vi kan gribe til, 

hvis vi har behov for nogle flere likvide midler. 

 

Det var hovedtallene. Der er tale om et alt i alt mindre forbrug grundet pandemien. Det har 

selvfølgelig også haft indvirkning på den såkaldte målopfyldelsesrapport med 

Sydslesvigudvalget, idet flere mål kun kunne opfyldes delvist. Og det har der været fuld 

forståelse for i Sydslesvigudvalget og Kulturministeriet. Det mindretalspolitiske arbejde har 

dog ikke ligget underdrejet, idet møder og forhandlinger blev afviklet online.   

 

En opgave, der har fyldt meget i 2021, og som først afsluttes i 2025, er opførelse af et nyt 

Danevirke Museum. Som I ved kan SSF og det danske mindretal, ja hele regionen takket 

være A.P. Møller Fondens store donation plus Augustinus Fondens væsentlige bidrag se 

frem til et nyt, markant museum. Endnu engang tak til fondene. Applaus!  

 

Som bygherre er generalsekretariatet og museet dybt engageret i planlægning, søgning af 

myndighedsgodkendelser, udarbejdelse af udbud osv. En tidskrævende udfordring, som SSF 

er med til at løfte – tæt koordineret med Fonden og Lundgaard & Tranberg Arkitekter.    

 

Afslutningsvist takker jeg for det gode samarbejde med SSF’s Regnskabs- og 

revisionsudvalg, der består at 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 formand, forretningsudvalg og hovedstyrelse for et tæt og 

tillidsfuldt samarbejde.  

 

Tak til alle medarbejdere på Dansk Generalsekretariat og sekretariaterne, mindretallets 

maskinrum. Jeg skal ikke her opliste de mange opgaver og aktiviteter, medarbejderne og 

foreningens frivillige løftede sidste år. Men en ting er sikkert: det danske arbejde centralt og 

decentralt ville falde fra hinanden, hvis ikke I tog og tager ansvar for det daglige danske 

arbejde i hele Sydslesvig. Og sådan har det været siden 1920. Det kan I læse i SSFs 

jubilæumsbog, der ligger foran jer. Den er god og skrevet af en uafhængig historiker. 

 

Kære medarbejdere. I yder et professionelt stykke arbejde for at omsætte mindretallets 

mission. Det lukrerer ikke kun SSF på, men alle foreninger i Sydslesvig.   

 

Tak for ordet!  Giv Sydslesvigs bedste hold en stor hånd.   
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Mødelederen gør opmærksom på, at regnskabsoversigten kun skal tages til efterretning, idet 

revideret regnskab 2021, budget 2022 og budget 2023 allerede er blevet godkendt af 

hovedstyrelsen. 

 

6. Regnskabs- og revisionsudvalgets beretning 

Regnskabs-og revisionsudvalgets beretning for året 2021 ved Gerd Pickardt: 
 
Et par korte bemærkninger til regnskabet på de mere end 60 sider i den blå beretning vi lige 
har gennemgået: 
 
Vores - Regnskab-og revisionsudvalgets beretning - finder i på side 46, den vil jeg ikke læse 
op – den har i sikkert alle læst. 
 
Som jeg allerede kom ind på i min beretning fra sidste år, har Covid-19 desværre også igen i 
året 2021 præget regnskabet. Alt for mange aflysninger eller indskrænkninger af kulturelle 
aktiviteter kendetegner året 2021.  
 
Når I ser på målopfyldelsesrapporten 2021 så har vi nok aldrig før haft så mange 
bemærkninger, hvor der under ”status” kun står ”delvis opfyldt”! 
 
Efter vor opfattelse indeholder regnskabet alle de oplysninger, som er nødvendige for 
bedømmelse af de bevilgede midlers anvendelse og Sydslesvigsk Foreningens økonomiske 
status per 31. december 2021. 
Slutkonklusion af revisionsfirmaet er at årsregnskabet samt status 2021 er aflagt i 
overensstemmelse med lovgivningens og vedtægters krav til regnskabsaflæggelse. På 
grundlag af denne bemærkning anbefales godkendelse af driftsregnskabet per 31. december 
2021, som udviser et overskud på € 89.178,21, samt status, som balancerer med  
€ 14.119.982,64. 
 
Afsluttende en kort bemærkning hvad de skattepligtige omsætninger i SSF´s distrikter angår. 
Jeg erkender, at det for mange virker helt hen i vejret. Men som e.V. skal vi tage hensyn til 
de tyske skattemæssige/handelsretslige krav – vores forening bliver i denne sammenhæng 
behandlet som enhver anden forening i Tyskland. 
Det info-materiale/skema I har fået udleveret i denne sammenhæng gør det forhåbentlig 
nemmere, og i forbindelse med de kurser Jens Søren Jess nu inviterer til, tror vi, det hele 
nok burde klares. 
 
Jeg ved godt – igen et stykke papir mere og ekstra arbejde – men vi bliver nødt til at 
acceptere de administrative krav fra myndighederne. 
 
Tak til jer alle, der ordner vore regnskaber rundt omkring i landsdelen. 

 

7. Drøftelse og godkendelse af årsberetningen samt decharge 

 

Mødelederen beder om tilkendegivelser fra dem, der ønsker at komme med bemærkninger. 

Det foregår i år ikke fra talerstolen, men ved at SSF´s kommunikationschef Rasmus Meier 

står klar med en mikrofon i salen a la ”Højlunds forsamlingshus”.  

 

Rasmus Meier oplyser om emnet ”strukturdebat”. 
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Anne Mette Jensen, Rd./Egernførde amt mener, at det er spild af kræfter. Der er ingen 

enighed og det kommer der ikke foreløbigt, så det skal droppes.  

 

Anders Kring beder at læse første del af strukturrapporten, grundlæggende udfordringer i 

mindretallet, hvordan kan vi bevare sammenhængskraften, sammenholdet omkring det 

danske. Det lyder underligt nogle gange at sige, ”jeg er dansk” uden bindestreg, fordi man 

hurtigt bliver stillet i et nationalistisk hjørne, og jeg er det modsatte, men alligevel dansk. De 

ting skal vi snakke om. 

 

Nadine Baumann-Petersen mener, at der er behov for en strukturforandring pga. store 

udfordringer. Men at debatten er afsluttet er god, men den skal tages op igen på frisk vis.  

 

Henry Bohm siger, at det er godt, at debatten er nået til en ende, men at problemerne stadig 

spøger. Og at problemer skal løses i fællesskab. Strukturen som den er nu, er for langsom 

og for ineffektivt og så vil strukturdebatten igen komme op. Havde der været en anden 

struktur, havde løsningen måske præsenteret sig bedre. Verden forandrer sig.  

 

Rasmus Meyer konkluderer, strukturdebatten er død, længe leve strukturdebatten? 

 

Christian Juhl påpeger, at foreningerne i Sydslesvig skal have det godt, og hvordan de ledes, 

er op til dem. Han fortæller om forskellige holdninger vedrørende uddeling af midler mht. 

dette punkt, enten at give flere penge til strukturdebatten eller færre. Selvom 

Sydslesvigudvalget ikke blander sig, vil han opfordre til at der sker noget.  

 

Anke Spoorendonk siger, man skal huske, hvad strukturdebatten handler om, som er at 

kunne reagere mere effektivt på udfordringer. Hun ønsker ikke et hierarki, hvor der oppefra 

bliver besluttet. Det er ikke en sydslesvigsk model. Der skal bruges ressourcer på 

tillidsskabende foranstaltninger overfor hinanden. Så kan debatten ske igen. 

 

Henry Bohm fremhæver demokrati, hvor sydslesvigere føler de har indflydelse, om hierarkisk 

eller ej. 

 

Daniela Caspersen mener, at strukturdebatten var for stor en mundfuld, men at man skulle 

forsøge at starte mere decentralt, fx i mindre projekter med hinanden. 

 

Formanden takker for debatten. Hun lægger fokus på at ressourcerne skal fremover bruges 

til at sikre mindretallet i fremtiden.  

 

Efter en god debat godkendes formandsberetningen ved håndsoprækning, alle på nær en 

afholdelse godkender. 

 

8. De faste udvalgs beretninger 

 

a. Teater- og koncertudvalget 

Formand Uwe Prühs: 

 

Kære delegerede til landsmødet, kære gæster 
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Endnu et år er gået og det er gået hurtigt. På landsmødet sidste år måtte jeg berette om 
mange aflysninger af planlagte teaterforestillinger og koncerter, aflyst pga. Corona. I år har 
jeg så den glæde at kunne berette om, at vi ift. de planlagte teaterforestillinger og koncerter 
kun har haft én aflysning – og dette skyldtes sygdom blandt skuespillerne. Desværre kunne 
der ikke findes en erstatningsdag for denne forestilling, for ellers havde vi haft ”full house”.  

Teater- og koncertudvalgets skriftlige beretning har jeg præsenteret for hovedstyrelsen for to 
måneder siden, den er – som I alle ved – trykt i den udsendte ”Blå beretning”. Af den grund 
vil jeg ikke gentage det, der står nedskrevet, men supplere med et par vigtige fokuspunkter.  

Vi har heldigvis kun har haft ”en” aflysning på vores område. 

Men desværre må vi konstatere, at vi ikke kan være tilfreds med det samlede tilskuerantal. 
Hverken i sidste sæson og ej heller i begyndelsen af denne sæson.  

Dette kan ikke kun skyldes Corona eller finanskrisen – selvfølgelig har det også bidraget 
hertil – men det skyldes også manglende opbakning eller tid rundt omkring i landsdelen, som 
kan have flere gode årsager. Det sidste år har ikke ligefrem været et let år. 

Til de gennemførte 18 teaterforestillinger var der i alt 1827 tilskuere og til de gennemførte 
koncerter var der i alt 626 tilskuere. Fordelingen kan I se i den ”Blå beretning”. 

Hele sæsonen igennem leveres der toppræstationer af dygtige skuespillere og musikere, de 
fortjener, at vi kan mobilisere flere tilskuere. 

I udvalget drøfter vi forskellige tiltag og tiden må vise om det lykkes med at tiltrække flere. 
Det er noget som vi fortsat ser som en stor udfordring, og vi vil diskutere forskellige 
løsningsforslag på de kommende udvalgsmøder.  

Én af de kommende konkrete opgaver, er et møde med den nyvalgte bestyrelsesformand for 
Sønderjyllands Symfoniorkester, Simon Faber for at evaluere og udveksle ideer og 
synspunkter ift. kommende koncerttilbud.  

Én ting er dog sikkert - vi glæder os over hver og en tilskuer der kommer, og dem der 
kommer får nogle fantastiske oplevelser, men desværre er der for få. 

Der skal lyde en tak til alle dem, som kommer og til vore trofaste abonnenter. Som noget nyt 
har vi tilbudt vore abonnenter to fribilletter til en valgfri forestilling, så de sammen med nogle 
venner, naboer eller familie kan opleve denne i fællesskab. Måske kan vi ad den vej få 
motiveret flere til at komme. 

Som noget nyt har vi udarbejdet et lille postkort med ret mange spørgsmål, der ønskes 
besvaret. De ligger rundt omkring på bordene. Jeg beder jer om at besvare dem og så er 
man med i en lodtrækning om billetter til en valgfri forestilling. Det kan måske godt udvides til 
at vi trækker tre gange, så er der tre, der kan have godt af det.  

Vi har, som hvert år, også et godt tilbud til vore børn i dagtilbud og skoler. Til i alt 56 
forestillinger har der i alt været 2560 børn. Mere herom kan I læse i den ”Blå beretning”. 

Når I ser på Sæsonprogrammet for 2022/23, så vil I igen konstatere et alsidigt sammensat 
teater- og koncertprogram som også indeholder familieforestillinger og familiekoncerter. 

Her i slutningen af oktober havde vi en forestilling i Husum, som desværre kun trak færre end 
20 tilskuere. Det er ikke godt. 
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Opfordring: 
Til alle jer, der er her i dag, uanset om I her er som delegerede, ansat eller gæster: vi vil 
glæde os over at se mange af jer til forestillingerne. Det vil desuden være en rigtig dejlig sag, 
hvis I hver gang, når I afholder bestyrelsesmøder, generalforsamlinger, hvad enten det er 
lokalt eller i amtet, ved arrangementer og hvad der ellers samler folk rundtomkring, sætter et 
fast punkt på jeres dagsorden, der hedder: ”Kommende kulturelle tilbud”. 
Tag programhæftet frem, tag et kig på hjemmesiden eller Facebook og gør opmærksom på 
alle de tilbud, der er fra Teater- og koncertudvalget, Kulturudvalget og glem ikke ved samme 
lejlighed at tale om vigtigheden af vore årsmøder. 
Jeg ville ønske, at en person i hver bestyrelse er ansvarlig for at have ansvaret for dette 
punkt. Og kan man ikke finde en person, så lad det gå på omgang. Vigtigt er, at der bliver 
gjort opmærksom på alle vore tilbud.  
Det er for nemt udelukkende altid at henvise til de steder, hvor man kan læse om det! Tal om 
det! 
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 fortsat mange ledige pladser til alle forestillinger og koncerter, som vi gerne vil have 
besat.  Nå – ikke mere om det! 

Én af de kommende opgaver for det nuværende udvalg er at planlægge sæsonen 2023/24. 
Kommende weekend, 18. – 20. november, afholdes der Teaterseminar i Esbjerg, hvor over 
80 turneteatre vil præsentere deres fremtidige programtilbud. Allerede om søndagen 
sammensætter udvalget et prioriteret program for kommende sæson, så Nina hurtigst muligt 
herefter kan gå i gang med bookingen. 

Om vi fortsat kan komme med et lige så omfattende programtilbud som I de forgangne år, vil 
være afhængig af hvilken økonomi der kan stilles til rådighed for udvalget. Det er jo ikke 
nogen hemmelighed, at vi fra februar-måned af har måttet opleve mange og til dels store 
prisstigninger, som får betydning for hele organisationen og dermed også for de faste udvalg.  

Vi må afvente og se hvad det ender med, men vi er bevidst om det i udvalget.  

Som medlem i Danmarks Teaterforening har vi god kontakt til Danmark indenfor 
scenekunsten. Vi deltager i deres møder og kurser og får derigennem mange gode input og 
kontakt til mange andre teaterforeninger i hele Danmark. Også i DK er man udfordret med 
tilskuerantallet, så på dette punkt står vi ikke alene. 

Derudover er vi repræsenteret i bestyrelserne ved Sønderjyllands Symfoniorkester og 
Folketeatret i København. Det er godt og vigtigt med networking i Danmark. 

I år er der valgår og der skal vælges nye medlemmer til udvalgene. Formændene skal også 
enten genvælges eller nyvælges. 

På det udsendte materiale kan I se kandidaterne. Én af kandidaterne, Irene Aggedam, som 
blev valgt for 2 år siden, har for kort tid siden meddelt, at hun desværre ikke kan modtage 
genvalg. Det er både hun og vi kede af, men hun vil af personlige grunde ikke kunne 
varetage udvalgsarbejdet. Men som hun selv siger. Vi ses igen om nogle år – der er pause 
lige nu!  

Desuden skal vi sige farvel til Christiane Bodenhagen som har været med i 5 perioder hvilket 
svarer til 10 år. Det er vi også kede af, men vi har fuld forståelse når hun siger ”at nu skal der 
yngre kræfter til”.  

Begge har i netop den overståede periode ydet en meget flot indsats, være pålidelige og er 
undervejs fremkommet med mange gode input og rigtig gode argumenter ifm. udvælgelsen 
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af sæsonprogrammerne hhv. de programpunkter vi havde på dagsordenen. Christiane, jeg 
har i denne sammenhæng kun oplevet dig i to år, men jeg ved fra flere andre, at din indsats 
har været den samme gode indsats igennem alle 10 år. 

En stor tak skal gå til alle vores samarbejdspartnere både syd og nord for grænsen. Vi 
oplever en stor interesse af vores arbejde her i Sydslesvig.  

En stor tak, til distrikterne, vores hjælpere, som i den grad er med til at få det hele til at gå op 
i en højere enhed, tak til kulturafdelingen og tak til kulturkonsulenten Nina, som altid sørger 
for gode arbejdsbetingelser til udvalget og formanden. 

En stor tak til udvalgets medlemmer Lisbet Mikkelsen Buhl, Tine Bruun Jørgensen, Irene 
Aggedam og Christiane Bodenhagen for det gode engagement i det forgangne år. 

Jeg er nået til vejs ende med min mundtlige beretning. Flere og mere detaljerede 
informationer om det forgange år kan I læse om i den ”Blå beretning”. 

I ønskes alle et fortsat godt Landsmøde.  

b. Kulturudvalget 

Formand Knud Ramm-Mikkelsen:  

 

Livet består af en lang række valg. Det ved I så godt som nogen. I har alle valgt at være en 
del af det danske mindretal, og det, at I sidder her, betyder også, at I har taget det aktive valg 
– at I gerne vil yde en arbejdsindsats for mindretallet. 
Når vi taler om kultur, skal vi også tage en lang række valg. 
 
Vi er mange, der kan huske, da et bibliotek var et sted, man kunne låne bøger – og ikke 
andet. Nu er der slet ingen grænser for, hvad man på biblioteket kan låne af medier i en 
meget bred betydning. 
 
Og vi kan (næsten) huske, da der i Danmark var 2 radioprogrammer. Det var faktisk først i 
1963 at Program 3 begyndte. 
 
Og TV var 1 dansk og 3 tyske programmer, hvis man ellers boede syd for Kongeåen. 
I dag kan vi stort set alt. Via bibliotekerne, internettet og så videre har vi alle de muligheder, 
vi kan ønske os – og meget mere. 
 
Derfor er vi nødt til at tage nogle valg. Hvad ønsker vi at se, høre og interessere os for. Lader 
vi de store kommercielle mediehuse, tv- og radiostationer bestemme, skal de nok vise os 
noget ok – i hvert fald populært og bredt favnende kultur. 
 
Og vi vil hurtigt opdage, at der ikke er meget dansk kultur i de tilbud, vi får fra de 
kommercielle kanaler. Der må vi selv tage nogle valg. Og opsøge kulturen. 
 
Der kommer SSF ind med mange fremragende tiltag – inden for virkelig mange genrer. Vi 
har haft en vrimmel af arrangementer inden for teater, musik, foredrag, ture rundt i 
landskabet, sammenkomster, kurser, fester – og I kan selv fortsætte. 
 
Vi kan ikke tilbyde alt – men der er godt nok et stort og varieret tilbud af god dansk og 
nordisk kultur, vi gennem årene har fundet frem til. 
 
Så min opfordring er: Tag godt imod de tilbud, der kommer. Kom op af lænestolene, og kom 
ud og oplev kultur – sammen med andre. 
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Meget af det, vi har arrangeret det seneste år er beskrevet i de skriftlige beretninger, så det 
skal jeg ikke gentage, men vi har naturligvis afviklet nogle enkelte ting, som jeg lige vil 
omtale. 
 
Vestkysten her har tilbudt Queen of Denmark - her i salen – og Downtown Dynt i Bredsted – 
Der har været fornem jazz i Slesvig med Sigurdur Flosason og Lars Janssons kvartet, og vi 
har haft traditionel jazz på Flensborghus med Don Vappie og Finn Burichs meget 
internationale jazzband, med ikke mindre end en virtuos på banjo – og det er man ikke vant 
til.  
 
Og vi har jo igen for nylig haft Spil Dansk-dagene, der betyder en række arrangementer rundt 
i landskabet. 
 
I Centralbibliotekets garage havde vi for første gang i den sammenhæng en koncert – med 
Illia og Greta, der trak knap et halvt hundrede tilhørere. Lokalet viste sig velegnet, så det 
prøver vi gerne igen. 
 
En aften i Egernførde med musik fra gode gamle Matador, var også en dejlig aften. ”Toner af 
Guld” blev aftenen kaldt. 
 
Fællessang på Søndertorvet i Flensborg blev desværre aflyst på grund af vejret – men i 
Harreslev og Frederiksstad kunne de gennemføres fint. Jeg har altid holdt meget af disse 
fællessangsarrangementer. Dels er det fantastisk dejligt at lade elever fra skolerne mødes 
med hinanden og synge med på sangene – og dels er det helt fantastisk at vi lader vore 
medborgere se og høre, hvor godt vi synger, og hvor gode sange, vi har. 
 
Et arrangement i Vesterland med Tove Hyldgaard måtte desværre også aflyses, mens Lasse 
Helvig i Rendsborg og på Jes Kruse Skolen gav en musikalsk fortælling om Kim Larsen til 
stor begejstring for tilhørerne, og der var igen ”Five o’clock sang” i Harreslev med en godt 
fyldt sal af sangglade. 
 
Så Spil Dansk Dagene har endnu engang vist sig fra bedste side med en række fine 
arrangementer. 
 
En enkelt ting fra den skriftlige beretning vil jeg gerne nævne igen. Et af de steder, hvor 
mange af os har problemer med at følge med i dansk kultur og nyheder er på dansk tv. Men 
nu kan vi alle få hjælp af teknikken, da TV SYD har en app for alle, der hedder TV SYD 
PLAY. Via den kan man se vist nok de allerfleste af TV Syds programmer – og oven i købet 
få udsendelserne streamet over på de fleste, moderne tv-apparater. Jeg kan kun anbefale, at 
I få afprøvet app’en og dermed kan følge med i, hvad der sker i den sydlige del af Danmark. 
 
Efterhånden ser det ud til, at vi er kommet op i omdrejninger efter at pandemien har sat sig 
store spor de sidste par år. Vi krydser fingre for, at det kan fortsætte – for hver gang, at vi må 
stoppe op og aflyse eller lave diverse restriktioner, bliver det sværere og sværere at trække 
folk tilbage i koncertsalene og arrangementerne i det hele taget. Og det har stor indflydelse 
på vores økonomi. For sammen med de stigende priser på alt, er jeg faktisk ret bekymret for 
udvalgets økonomi de kommende år. 
 
Der er planlagt en række arrangementer for de kommende måneder. Julen nærmer sig, med 
hvad indebærer af traditioner, julekoncerter af forskellig art, og hygge. Forårets jazzkoncerter 
er stort set på plads, og vi glæder os til at præsentere dem for jer med vores flotte folder. 
 
Jeg skal til at slutte. 
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Det skal ikke ske uden endnu en stor og varm tak til alle samarbejdende foreninger og 
organisationer. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med andre, der har de samme 
interesser som os: udbredelse af god dansk og nordisk kultur. 
 
Også i distrikterne og amterne sidder der mange, som vi ofte er i kontakt med, og som det er 
en stor fornøjelse at samarbejde med. Stor tak til jer alle. 
 
På sekretariaterne sidder der også en række ildsjæle – for var man ikke det, er SSF nok ikke 
det rigtige sted af have som arbejdsplads. Tak for samarbejdet. 
 
Generalsekretariatet, og ikke mindst Kulturafdelingen. En kæmpetak for året, der er gået. 
Dejligt, at vi har kunnet snakke mere kultur, og meget mindre Corona.  
 
Og endelig Kulturudvalget med konsulent Nina i spidsen. En meget stor tak til jer. Tak for 
gode og inspirerende møder. Det har været en fornøjelse og til stor glæde at være i udvalg 
med Anja Ziemer, Michael Juul Olsen, Bjørn Egeskjold og Eberhard von Oettingen. 
 
Jeg ønsker jer alt godt fremover. 
 

Tak for ordet. 

 

c. Årsmødeudvalget 

Formand Tim Frogier de Ponlevoy:  

Kære Landsmøde  

Alle, som er med her i dag, har én utrolig vigtig fællesnævner. Mon I ved, hvilken det er? 

Ja, vi er alle stået op i morges, taget her på Husumhus, vi er SSF-medlemmer. Men det er 
nu ikke det, jeg tænker på.  Vi har tilfælles, at vi er frivillige. 

Og hvorfor er det en utrolig vigtig fællesnævner? Historisk set, havde vi formentligt slet ikke 
noget mindretal, hvis ikke nogen havde ydet en frivillig og ulønnet indsats. Vi var nok aldrig 
blevet grundlagt, og vi havde nok ikke overlevet længe. Vores fællesskab bygger på 
frivillighed. Det er vores fortid, vores nutid og formentligt vores fremtid. 

Mange siger, at det frivillige er under pres. At det er under forandring. Men er det virkeligt 
det? Er vi her i dag ikke et symbol på, at der fortsat er ildsjæle, der knokler for fællesskabet? 

Der sikrer vores fremtid? Alt det vil vi i 2023 gerne sætte i fokus og tage op og snakke om. 

På den måde byder årsmødemottoet 2023 på mange spændende muligheder på alle 
områder.  

Med vores motto vil vi ikke kun hylde og takke de frivillige - hvilket de helt afgjort har fortjent - 
vi vil også gøre opmærksom på andre emner omkring det frivillige arbejde og på dets 
vigtighed og nødvendighed.  

Vi vil gøre reklame for det frivillige arbejde, så flere får lyst til at være med. Vi vil også sætte 
de frivillige i kontakt med hinanden, så vi kan diskutere, hvordan de kan supportes og 
hvordan de kan få bedre vilkår. 

Det frivillige arbejde findes på alle områder. Inden for kultur- og folkeoplysning, idræt, miljø 
samt på det mellemfolkelige, humanitære, sociale og kirkelige. Fire ud af 10 voksne dansker 
er på en eller anden måde involveret i frivilligt arbejde fra begge køn, alle samfundslag og i 
alle aldre. Desværre har vi ikke tal på, hvor mange frivillige der er i Sydslesvig, men når jeg 
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tænker på, hvor mange bestyrelser, kommuneråd, amtsråd, udvalg, forældreråd, 
samarbejdsråd, instruktører, kasserer, bisidder, leder, osv. vi har i Sydslesvig, så tror jeg 
næsten, at tallet er højere i mindretallet.  

Det kunne måske være helt spændende at få sat tal på det.  

Men klart er, at frivillige er en bærende del af det danske samfund og er drivkraften i vigtige 
sociale indsatser.  

Og med til fortællingen hører, at den frivillige indsats ikke kun gavner de andre, men også én 
selv, som netop oplever at kunne gøre en forskel. Frivillige ønsker at gøre noget godt for 
andre, og det i sig selv er en kæmpe ressource for vores samfund.  

Hvis vi ønsker frivillige, så skal vi have gode rammebetingelser til det. Derfor skal vi stille 
nogle spørgsmål i processen.  

Vi vil gerne snakke om, hvad dine grunde er til at engagere dig i det frivillige arbejde. 

Vi vil gerne have dig til at fortælle om din historie bag din frivillig indsats. 

Årsmødemottoet 2023 er derfor: Frivillig - Fordi jeg ikke kan lade være! 

Til et motto hører der selvfølgelig også en plakat og der har vi i udvalget valgt en 
konkurrence. Det betyder at vi giver alle mulighed for at indsende et udkast til plakater, som 
beskæftiger sig med årets motto. Hertil kan jeg sige, at plakaten senest skal sendes til 
kulturafdelingen den 10. januar 2023 digitalt. Men hertil udkommer der også et helt klart 
opkald endnu igennem vores kanaler. Mange tak for opmærksomheden! 

 

9. Drøftelse af beretningerne 

Mødelederen gør opmærksom på, at beretningerne fra Teater- og koncertudvalget, 

Kulturudvalget og fra Årsmødeudvalget kun skal tages til efterretning, idet de allerede er 

blevet godkendt af hovedstyrelsen. 

 

Der er ingen bemærkningerne til udvalgsberetningerne. 

 

Herefter 10 min. pause.  

 

10. Løveløbet 2023. Orientering. 

 

Oplæg af Jørn Fischer og Hinnerk Petersen. 

 

Jørn Fischer takker alle for deres indsats og til Hinnerk. 

 

Hinnerk fortæller, at ”forhold har brug for emner”. Jørns og Hinnerks emne er Løveløbet. 

Løveløbets hættetrøje blev et symbol for et fælles projekt, der lykkedes. 

Det blev til over 800 deltagere og en gentagelse til næste år. En gåtur på 3 km blev den mest 

populære rute. Hinnerk opfordrer til aktivitetsgrupper, fx som gå- og løbegrupper og til 

samarbejde på tværs af institutioner og med skoler.  

Interesserede deltagere eller også planlæggere kan henvende sig til Hinnerk eller til deres 

amtskonsulent. 

 

Timeline for næste år er: 
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01.12.22  Arbejdsgrupper starter 

01.01.23  Hjemmesiden lever op igen 

   Webshoppen åbnes 

   Tilbud på gå- og løbegrupper offentliggøres løbende 

01.03.23  Forslag og koncepter til startstederne afleveres 

01.04.23 Der åbnes for tilmelding 

17.08.23 Der ”lukkes” for tilmeldingen 

 

17.09.23 Løveløbet 2023: Vi bevæger Sydslesvig! 

 

 

11. Udkast til vedtægtsændringer. Orientering, drøftelse, godkendelse. 

Mødelederen orienterer om, at sammen med dagsorden og Blå Beretning er udkastet til 

vedtægtsændringerne blevet sendt ud, som nu vil blive drøftet.  

 

Ændringer af vedtægterne vedtages med mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer. Blanke 

stemmer tælles ikke med. De væsentligste ændringer gennemgås nu og derefter åbnes for 

en drøftelse. Skriftlige ændringsforslag fra salen vil blive stillet til afstemning per 

håndsoprækning og til sidst vedtages hele ”ændringspakken” en bloc skriftligt ved at benytte 

den gule stemmeseddel nr. 1 og skrive ja eller nej eller afholdelse. 

 

Mødelederen giver ordet til formanden. 

 

Formanden meddeler, at der nu foreligger vedtægtsændringer, som er blevet behandlet i 

hovedstyrelsen ad flere omgange. De har været i amterne og de tilsluttede foreninger, hvor 

de også er blevet drøftet. 

Hun gennemgår de væsentlige ændringer. Hovedgrunden til vedtægtsændringerne var 

sammenlægning af Husum amt og Ejdersted amt til amt Sydvest.  

Der er redaktionelle ændringer, præciseringer og tilpasninger.  

 

§2(3) får tilføjet Danevirke Museum som Unescos Verdensarv til vores formål. Det er for at 

sikre museets funktion. 

 

§5(7) er tilpasset den nye digitale verden og kommunikation og elektroniske midler (såsom e-

mail). 

 

§7 - en konkretisering. Det er en principiel ændring af bopæl i forhold til de aktive poster 

indenfor foreningen. Derfor står der ”med bopæl i Sydslesvig, Kreds Ditmarsken, Kiel 

Kommune eller Tønder, Aabenraa, Sønderborg eller Haderslev Kommuner”. Alle de kan 

vælges til alle distriktsbestyrelser, amtsbestyrelser, udvalg og andre funktioner, men det skal 

understreges: med undtagelse af forretningsudvalget.  

Det er taget ud under (1) og blevet til (2) ”Til forretningsudvalget kan kun medlemmer over 18 

år og med bopæl i Sydslesvig, Kreds Ditmarsken, Kiel Kommune vælges.” Dvs. man skal 

være 18 år til FU. Det indstiller FU.  

 

§8 (1) - møderne må gennemføres digitalt. 
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§8.4. ”Hvert år vælges 2 revisorer på distriktsgeneralforsamlingen. Revisorerne må ikke 

være nære pårørende til noget medlem af distriktets bestyrelse.” Dette er præciseret i forhold 

til inhabilitet. 

§8.6. er ny: Sammenlægning og nedlæggelse af distrikter. Procedure og vejen igennem. 

 

§9 er tilpasset, det er det samme som med distrikterne, i forhold til amterne. 

 

§10 er en præcisering af oprykning af suppleanter til forretningsudvalget.  

 

§10 (4) gælder oprykning i de faste udvalg, hvad gør man der, hvis et udvalgsmedlem rykker 

op i forretningsudvalget, hvordan kan man så ordne det i forhold til hovedstyrelsen og 

varetagelse af opgaverne. Det har vi haft i praksis. 

 

 

§12 er helt ny: Udvalgenes og Danevirke Museums opgaver og ansvar og hvordan FU kan 

udpege arbejdsudvalg. Det er vigtigt at fastholde Danevirkes opgave som værende et 

museum. 

 

§13 (2) Hovedstyrelsen: 

Hovedstyrelsen udgør fremover kun 25 personer pga. amternes sammenlægning.  FU 

indstiller, at formændene fra de tre faste udvalg må udpege og sende en stedfortræder fra 

udvalget. 

 

§14 er en præcisering af, i hvilken rækkefølge suppleanter kan deltage i 

hovedstyrelsesmødet. 

(7) De tilsluttede og Friserne kan ikke deltage i valg til repræsentanter til Samrådet, da de 

selv har egne medlemmer der.  

 

§18 er en præcisering af, hvem der kan blive en tilsluttet forening under SSF.  

 

§19 Ordet ”opløsning” er ændret til ”nedlæggelse”. 

 

§20 er en ikrafttrædelsesparagraf, dvs. alle vedtægter gælder efter landsmødet, på nær §1 

(2) er ved årsskiftet, og samtidig bortfalder så §20, når vi sender vedtægterne ud. 

 

Formanden indstiller til en vedtagelse af vedtægtsændringer. 

 

Mødelederen takker for præsentationen. Han foreslår, at vi i første ombæring drøfter FU´s 

ændringsforslag til §7 og §13 (i grøn) og gennemfører en afstemning.  

Derefter kan de øvrige paragraffer kommenteres. 

 

Viggo Jacobsen har en sproglig rettelse til §7: ”Udtræde” i stedet for ”Udgå” fra en 

bestyrelse. Mødelederen tager denne redaktionelle ændring til efterretning. 

 

Mødelederen beder om at stemme om §7 per håndsoprækning: 

Nej: 1 

Afholdelse: 0 

Ja: øvrige 
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Således er §7 godkendt. 

 

Mødelederen beder om at stemme om §13 per håndsoprækning: 

Nej: 1 

Afholdelse: 0 

Ja: øvrige 

 

Således er §13 godkendt. 

 

Mødelederen åbner for debat og drøftelse. 

 

Viggo Jacobsen ønsker at få ordet: 
 

Allerførst: Vedtægter er meget vigtige i mine øjne. De udgør en form for grundlov for 

foreningen.  Når jeg tager ordet nu, så hænger det sammen med betoningen af, at det 

udkast vi drøfter, præsenteres som Hovedstyrelsens udkast, og jeg kan desværre som 

hovedstyrelsesmedlem ikke støtte dette udkast. 

Og jeg vil gerne udtrykke, hvorfor. Der står i de nuværende vedtægter § 10.5 (2). 

”Forslag til vedtægtsændringer skal forinden behandles af Hovedstyrelsen. Hovedstyrelsen 

skal, inden den behandler forslagene endeligt, give distrikterne, amterne og de tilsluttede 

organisationer mindst 6 uger til at drøfte forslagene”! 

 

Jeg indser, at ændringerne i Sydvest nødvendiggør vedtægtsændringer. Husum amt og 

Ejdersted amt fusionerer som bekendt. Fusionen er besluttet lokalt, men som helhed kan jeg 

ikke stemme for de øvrige forslag til vedtægtsændringer. 

 

Det er ikke populært at komme med den form for kritik. Vedtægter hænger mange ud af 

halsen. Jeg har mærket i hovedstyrelsen, at det ikke er et særligt oplivende emne at drøfte, 

fordi der hurtigt opstod en skarp tone, hvorved man mister lysten til at deltage i hhv. fortsætte 

debatten.  

 

Vedrørende ændringerne generelt: I har alle som forberedelse op til dette landsmøde haft 

mulighed for indblik i f.eks. protokollen fra Hovedstyrelsesmødet den 28. juni, hvor forslaget 

til vedtægtsændringer blev drøftet første gang. Hovedstyrelsesmedlemmerne fik protokollen 

fra det møde den 10. august. Der var i mellemtiden blevet lavet ændringsudkast den 8.7., 

som Hovedstyrelses-medlemmerne havde fået tilsendt. Men nok en gang: Hovedstyrelses-

medlemmerne fik altså først protokollen af den 28. juni tilsendt den 10. august.  

 

Denne protokol har - går jeg ud fra - alle medlemmer af Hovedstyrelsen ventet på med 

længsel, idet man først ud fra protokollens ordlyd kunne nærlæse og vurdere de tilpassede 

ændringsforslag udsendt pr. 8.7.  

 

For lige at betone, at jeg ikke siger dette for sjov: protokollen fra dette ene punkt – 

vedtægtsændringer – strækker sig over mange sider. Selve protokollen er på 34 sider i alt, 

og fra side 6 til 32 refereres der fra drøftelsen af vedtægterne. Så ja, der var meget at tale 

om og afklare! I en skrivelse til os i bystyrelsen fra den 15.8. står, at der er en høringsfrist til 

den 22.8. Altså en uge efter. Så det hænger ikke sammen med den her frist på 6 uger  
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Jeg kan godt se, at der er 6 uger + en weekend fra den 8.7. til den 22.8.  

Men vi i Hovedstyrelsen havde jo ikke haft en chance for at godkende det, der blev sendt ud. 

Dermed røg fristen i min optik - plus - at det er særdeles uhensigtsmæssigt, at hovedparten 

af de 6 uger ligger i sommerferien. 

 

Undertegnede gjorde indsigelse på Hovedstyrelsesmødet mødet den 13. september 

over at fristen ikke blev overholdt, ud fra den betragtning, at der netop ikke var afsat flere 

Hovedstyrelses-møder i kalenderen inden dette Landsmøde. 

Det vi var i gang med den 13.9 var således Hovedstyrelsens ”endelige behandling”! (eller for 

nok en gang at citere vedtægterne (”Hovedstyrelsen skal, inden den behandler forslagene 

endeligt, give distrikterne, amterne og de tilsluttede foreninger mindst 6 uger til at drøfte 

forslagene”).  §10.5, 2 

 

Jeg nævnte, at f.eks. vi i bystyrelsen i Flensborg ikke havde haft dem i 6 uger, og at jeg på 

det tidspunkt kendte til i hvert fald én tilsluttet forening, som heller ikke havde haft dem til 

gennemsyn.  Sidenhen har et af distrikterne i Flensborg også oplyst, at de ikke har haft 

vedtægtsændringer på dagsordenen, da de ikke havde fået dem tilsendt med bøn om 

stillingtagen. Og jeg gad nok vide, hvor mange steder i det sydslesvigske landskab udkastet 

er blevet drøftet med baggrund i en henvendelse med bøn om stillingtagen?  

(Jo, jeg har kendskab til det møde Gitte nævnte: Mødet for de tilsluttede den 26.10., det er 

2,5 uger siden!) 

 

Dertil kommer: Alle deltagere i Hovedstyrelsesmødet den aften i Husum vidste, at der med 2 

måneder minus en dag frem til den 12.11. ville være rigeligt med tid til at overholde de 6 

ugers frist inden Landsmødet, hvis vi valgte at lægge et ekstra Hovedstyrelsesmøde ind kort 

før Landsmødet. Dermed kunne vi i min optik lovliggøre processen i forhold til vore egne 

gældende vedtægter.  Men man brugte i stedet energien på at skyde mine indvendinger ned.  

 

Vedr. selve debatten, så kom vi langt omkring. Flere var f.eks. ikke klar over, at SSF har et 

organisationsudvalg endsige, hvordan disse medlemmer vælges.  

 

Til det indholdsmæssige så har jeg peget på muligt konfliktpotentiale i formuleringen: Den 

”kulturelle hovedorganisation” i § 1. Jeg er ikke begejstret for betegnelsen 

”hovedorganisation”. Begrebet organisation virker noget fremmedgørende i forhold til, at vi i 

bund og grund er en medlemsbåren forening. Ikke som nogle siger medlemsbærende, men 

medlemsbåren. Båret = skabt af, opretholdt af medlemmerne.  

Når nogle synes, at vi har brug for betegnelsen ”hovedorganisation” som noget af det første 

man støder på i vedtægterne, vidner det i mine øjne om ringe selvbevidsthed i forhold til 

foreningens arbejde. Skal vi nu forvente en udvikling, hvor de andre foreninger får ordet 

”hoved” med i deres vedtægter? 

 

Noget andet: Vi har været inde på bopælskriteriet vedr. bestyrelsesposter f.eks. om man kan 

bo i DK og besætte vigtige poster inden for SSF? Det er blevet tilpasset, og også en ekstra 

gang, som lige er blevet præsenteret. Ordningen skaber i hvert fald skel mellem foreningens 

medlemmer, hvoraf en del bor i DK, som bliver registreret under Flensborg by.   
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Der kom under debatten en del sproglige tilskyndelser og rettelser. Jeg har været inde på §7 

(10) Udgår en distriktsformand … - jeg mener at det hedder at ”udtræde” af en bestyrelse 

hhv. man ”afgår” som i den gamle formulering. 

 

Jeg har nævnt på vores delegerede møde i Flensborg, at § 8.2 og 9.2 så burde der ikke 

være indbygget den forskel vedr. ekstraordinære generalforsamlinger på distrikts- og 

amtsniveau, for som jeg læser 9.2. så kan vi på amtsniveau ikke selv indkalde til en 

ekstraordinær generalforsamling. Det kan da ikke være meningen!! 

 

Igen til indholdet: I ved måske, at jeg har efterlyst en klarere ”arbejdsbeskrivelse” for 

amtsstyrelser, der kunne jeg godt tænke mig at høre fra jer andre, om I synes, det er nok? 

 

I § 14: (5 + 6) To gange ”ham”, det kan også være en kvinde, der er formand.  

 

Forandringerne vedr. § 18 med betoningen af betingelserne, gør i mine øjne SSF til en form 

for overdommer i forhold til de tilsluttede. Blev der sagt noget på mødet med de tilsluttede 

foreninger? 

 

Alt i alt betyder mine indvendinger, som gør at jeg ikke kan stemme for det udkast vi har fået 

tilsendt. Hvorfor have så travlt med disse vedtægtsændringer, så man ikke engang kan 

overholde de frister, der er indbygget i de gamle vedtægter.  

 

Formanden tager ordet og fremhæver at alle frister er blevet overholdt og at 

vedtægtsændringer er blevet diskuteret mange steder. Protokollen har ikke været afgørende 

for denne proces. At kalde det ”formand” er et bevidst valg. Man er også frivillig i 

sommerferien. 

 

Mødelederen gør opmærksom på, at ændringsforslag skal foreligges skriftligt.  

 

Elke Putzer, Harrislee henviser til inhabilitetsreglerne, herunder 3. Pårørende. Hvordan 

forholder det sig med voksne børn? 

 

Steen Schrøder, FU forklarer, at indenfor inhabilitetsregler tæller voksne børn ikke som 

pårørende, som forhindrer, at man kan påtage sig et embede eller valg.  

 

Lisbeth Bredholt synes, man godt kan være formand som kvinde, men giver Viggo ret, at der 

i §16 (5) (6) burde stå ham/hende.  

 

Mødelederen siger, at det bliver taget med som redaktionel ændring. 

 

Jens A. Christiansen bemærker vedrørende inhabilitetsreglerne, at der er en fortolkning i de 

begreber. Han anbefaler, at man overvejer, hvis man stiller op, om det er nepotisme.  

 

Georg Buhl beder om ordet, for at fortælle hvor demokratisk en forening SSF er. SSF er den 

eneste forening i Sydslesvig, der har åbne møder ifølge vedtægterne.  

 

Mødelederen går over til at stemme om hele pakken skriftligt ved at benytte den gule 

stemmeseddel nr. 1 og skrive ja eller nej eller afholdelse. 
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Resultat af den skriftlige afstemning med den gule stemmeseddel nr. 1: 

 

afgivne stemmer 134  

blanke 0  

afholdelse(r) 6 

nej-stemmer 7  

ja-stemmer 121  

 

Vedtægtsændringerne er godkendt. 

 

Frokostpause. Landsmødet suspenderes. 

 

Heimke Hansen modtager Sydslesvigprisen 2022. 

 

Tale vedrørende Oberst H. Parkovs Sydslesvigpris ved SSFs formand Gitte Hougaard-

Werner: 

Det er mig en stor ære at få lov til at motivere prisoverrækkelsen til årets 
Sydslesvigprismodtager Heimke Hansen. 
 

Tænker man Husum Amt – og særligt Hatstedt, så er du en af de personer, der har bestridt 
adskillige tillidshverv indenfor mindretallet. Det er derfor helt naturligt, at du i år er indstillet af 
Husum Amt til at blive æret for din store indsats for det danske mindretal – en indsats langt 
ud over det sædvanlige. 
 
Grundforudsætningerne for at modtage prisen opfylder du til punkt og prikke. Du er nemlig 
en af de stille slidere, en sydslesvigsk ildsjæl, der i årevis har ydet et stort stykke frivillig 
arbejde for det danske mindretal – og derfor fortjener du denne anerkendelse for din trofaste 
og engagerede indsats. 
 
Da vi – kære Heimke talte i telefon sammen i onsdags, fordi jeg lige ville bruge en rolig stund 
til at ønske dig helt personligt tillykke, fortalte du, at både dine forældre, du og din mand og 
jeres søn er aktive i mindretallet – og den 4. generation er i hvert fald allerede startet i 
børnehaven. 
Som du selv udtrykte det ”vi er jo mest kompetente til arbejdet på lokalt plan”. Således er din 
mand i menighedsrådet – hvilket du også har været i adskillige år, mens du nu koncentrerer 
dig på Mikkelberg sammen med jeres søn Sønke, der tilmed er blevet formand for 
Mikkelbergs Venner i år. På Mikkelberg har du været med fra start – og du er en af de 
uundværlige frivillige, der gør det muligt at holde udstillingerne åbne ud over den tid, de 
lønnede kræfter kan. 
 
Kære Heimke – og det er jo netop det lokale arbejde, det folkelige – mødet med dansk 
sprog, kultur, traditioner, sang og kunst, der er så afgørende for vores danske liv her syd for 
grænsen. Så tusind tak til dig og din mand, til jer alle sammen og til alle slidere og ildsjæle. 
Faktisk startede familiens foreningsliv med at dine forældre kom til såkaldte stuemøder i 
SSF. Først i Almdorf, hvor familie Albertsen lagde stue til, senere alle mulige SSF-
arrangementer i Bredsted på skolen, hvor I stadig holder til i dag, også med menigheden. 
 
Du har også i en årrække siddet i bestyrelsen for SSW i Hatstedt. 
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Fra 2015-2016 var du næstformand for SSF Husum Amt. Du blev spurgt med ret kort varsel 
og jeg har ladet mig fortælle, at du svarede ”Det er jeg vist nødt til. Nu når I jo ikke at spørge 

flere.” – se det kalder jeg engagement      . 

 

Fra 2015 til 2021 har du været amtets repræsentant i Vestkystkulturudvalget, og udmærkede 
dig der ved dels at komme til samtlige arrangementer, dels ved at se på helheden. Både i 
forhold til genre-diversitet og i forhold til at samme by ikke altid skulle have det billigste band, 
bare fordi budgettet var ved at være brugt. Du fortalte, at der ikke var så mange deltagere 
ved sidste arrangement – men dem der kom fik både danset og hygget. Vi blev sammen 
enige om, at vi her efter Corona har noget af en opgave i forhold til igen at få folk af huse. 
Jeg håber, at det lykkedes. Du er i hvert fald en af dem, der går foran med et godt eksempel. 
 
De senere år har du også været en af de bærende i at arrangere kaffe-arrangementer i 
menigheden og har som sagt også i en periode haft sæde i menighedsrådet, inden du valgte 
at prioritere Mikkelberg.  
 
Heimke, jeg ved, at du trofast møder op til generalforsamlinger, også 
amtsgeneralforsamlinger, selvom du ikke er delegeret, du bidrager til debatten og er dermed 
med til at holde liv i det danske arbejde. Ikke nok med at du personligt yder en indsats, og 
det skal siges, at du fylder 70 år på mandag – så blev vi enige om, at man godt må være 
stolt, når man ved, at man har givet glæden og lysten til dette arbejde videre til næste 
generation.  
Så både tillykke med din dejlige familie og med din æres dag på mandag. 
 
Som et kuriosum – inden jeg kommer til afslutningen - kan jeg tilføje, at du tilbage i 1994 
vandt en t-shirt ved at gennemskue, at det var daværende chefredaktør Bjarne Lønborg, der 
i Flensborg Avis optrådte forklædt som rummand. En herlig lille historie. 
 

Kære Heimke - på SSFs vegne vil jeg af hele mit hjerte ønske stort tillykke med 
Sydslesvigprisen. Den er mere end velfortjent og helt på sin plads. 
Jeg ønsker dig fortsat god vind og godt helbred, så du i mange år endnu kan engagere dig i 
mindretalsarbejdet til stor gavn for alle de mennesker, der nyder godt af dit og familiens 
daglige arbejde, så foreningslivet i det danske i og omkring Bredsted kan fungere i bedste 
velgående. Det er det, du og brænder for -det er hjertesagen - det danske arbejde i 
Sydslesvig. 
 
Lad os rejse os og råde Hurra for prismodtageren. 
Heimke længe leve.... 

 

Overrækkelse af Oberst H. Parkovs Sydslesvigpris (diplom og check) ved formand for 

Oberst H. Parkovs Mindefond, Nanna Hørlück:  

 

Kære formand, generalsekretær, delegerede og gæster ved SSF’s Landsmøde 2022: 
 
 Som formand for OBERST H. PARKOVS MINDEFOND er det mig en stor glæde at 
overrække Oberst H. Parkovs Sydslesvigpris til en modtager, som ”- har gjort en ihærdig og 
trofast indsats i basisarbejdet for det danske mindretal i Sydslesvig”, som det formuleres i 
Prisens vedtægter. 
 
Siden 1983 er prisen uddelt en gang om året. 30. uddeling i år. I de sidste mange år har 
uddelingen fundet sted i forbindelse med SSF’s Landsmøde, hvilket jeg synes er en dejlig 
tradition og en god afslutning på SSF s landsmøde. 
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Oberst H. Parkovs Mindefond blev stiftet i 1947, for 75 år siden, til minde om Oberst H. 
Parkov.    
 
Det er mig en glæde at kunne overrække SSFs Sydslesvigpris og en kuvert med 1500 euro 
til årets kandidat fra Husum Amt: 
 
Heimke Hansen, Horstedt 
 
Heimke har, som vi netop har hørt det, – fortjent den pris og den anerkendelse for sit gode 
og store frivillige arbejde. Netop det prisens modtagelse er udtryk for. 
 
Heimke Hansen: HJERTELIG TILLYKKE! 

 

Landsmødet genoptages. 

 

12. Valg af 

 

a. Medlemmer til forretningsudvalget (§ 10, 10.3) 

 

I lige år vælges 1. næstformand og 1. bisidder. Desuden vælges hvert år en 1. og en 

2. suppleant. 

 

1. næstformand: 

Foreslået er Kirsten Vognsen Weiss til genvalg, og hun er villig at genopstille. Der er ikke 

andre kandidatforslag. 

Formand Gitte Hougaard-Werner motiverer Kirsten Vognsen Weiss. 

 

Resultat af den skriftlige afstemning med den blå stemmeseddel nr. 2: 

 

afgivne stemmer 132 

ugyldige stemmer 3 

blanke 3 

nej-stemmer 1  

ja-stemmer 125  

 

Kirsten Vognsen Weiss er dermed genvalgt som 1. næstformand. 

 

• 1. bisidder: 

Foreslået er Kirsten Futtrup til genvalg. Også hun er villig at genopstille. Der er ikke forslag 

om flere kandidater. 

 

Formand Gitte Hougaard-Werner motiverer Kirsten Futtrup. 

 

Resultat af den skriftlige afstemning med den blå stemmeseddel nr. 3: 

 

afgivne stemmer 131  

blank 1  

nej-stemmer 1  

ja-stemmer 129  
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Kirsten Futtrup er dermed genvalgt som 1. bisidder. 

 

• 1. suppleant: 

Foreslået er Lars Nielsen til genvalg. Også han er villig at genopstille. Sven Nielsen stiller 

også op som 1. suppleant. 

 

Karsten Weber motiverer Sven Nielsen. Sven Nielsen præsenterer sig selv. 

 

Resultat af den skriftlige afstemning med den blå stemmeseddel nr. 4: 

    

afgivne stemmer 131   

ugyldige stemmer 2  

blanke 5   

Lars Nielsen 50     

Sven Nielsen     74   

 

Sven Nielsen er dermed valgt som 1. suppleant. 

 

2. suppleant: 

Den hidtidige 2. suppleant Sonja Wulff ønsker at genopstille.  

Der er ikke andre kandidater. 

Mødelederen foreslår valg ved håndsoprækning. 

 

Resultatet er et enstemmigt valg. 

 

Sonja Wulff er dermed valgt som 2. suppleant. 

 

b. Udvalg (§ 10, 10.4) 

 

I lige år vælges 3 faste udvalg: Teater- og koncertudvalget, Kulturudvalget og 

Årsmødeudvalget. De faste udvalg består af en formand og yderligere 4 medlemmer. 

 

Teater- og koncertudvalget 

 

Formand for teater- og koncertudvalget: 

Den nuværende formand Uwe Prühs tager gerne imod genvalg. 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. 

 

Resultatet er et enstemmigt valg. 

 

Uwe Prühs er dermed valgt som formand for Teater- og koncertudvalget. 
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Medlemmer af Teater- og koncertudvalget: 

Foreslået er genvalg af:  

-Tine Bruun Jørgensen 

-Lisbeth Mikkelsen Buhl 

- Thore G. Jensen (Suppleant) 

 

Foreslået er valg af:  

-Liselotte Kirkegaard 

-Olaf Runz 

-Jens Klastrup 

 

Christiane Bodenhagen, Irene Aggedam og Lisser Ramm-Mikkelsen (suppleant) tager ikke 

imod genvalg. 

 

Der er ikke andre kandidatforslag. 

 

Kirsten Antonisen motiverer Liselotte Kirkegaard. 

Olaf Runz præsenterer sig selv. 

Kirsten Futtrup motiverer Jens Klastrup. 

 

Resultat af den skriftlige afstemning med den røde stemmeseddel: 

 

afgivne stemmer   129 

ugyldige stemmer   0 

blanke   0  

Tine Bruun Jørgensen, Kruså  95 

Lisbet Mikkelsen Buhl, Flensborg 109 

Liselotte Kirkegaard, Nyhus  85 

Olaf Runz, Harrislee   95 

Jens Klastrup, Aabenraa  99 

 

Thore G. Jensen (suppleant), Flensborg 125 

 

Resultatet er valg af følgende kandidater: 

Tine Bruun Jørgensen, Lisbet Mikkelsen Buhl, Olaf Runz, Jens Klastrup, 

Thore G. Jensen (suppleant) 

 

Dermed er Tine Bruun Jørgensen, Lisbet Mikkelsen Buhl, Olaf Runz, Jens Klastrup, Thore 

G. Jensen (suppleant) valgt hhv. genvalgt som medlemmer af teater- og koncertudvalg.  

 

 

Kulturudvalget 

 

Formand for Kulturudvalget: 

 

Den hidtidige formand Knud Ramm-Mikkelsen ønsker ikke at genopstille. 

Matthias Runge er foreslået som ny formand. Han kan ikke være til stede. 
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Gitte Hougaard-Werner motiverer Matthias Runge. 

 

Der er ikke andre 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. 

 

Resultatet er et enstemmigt valg. 

 

Matthias Runge er dermed valgt til formand for Kulturudvalget. 

 

Medlemmer af Kulturudvalget: 

Foreslået er genvalg af:  

-Bjørn Egeskjold 

-Anja Ziemer 

-Michael Juul Olsen 

 

Foreslået er valg af: 

-Wienke Reimer 

-Liselotte Kirkegaard 

 

Eberhard von Oettingen og Sølvi Koch (suppleant) tager ikke imod genvalg.  

 

Wienke Reimer bliver præsenteret, da hun først er kommet på listen i ugens løb. 

 

Der er ikke yderligere forslag. 

Resultat af den skriftlige afstemning med den lilla stemmeseddel: 

 

afgivne stemmer   121   

ugyldige stemmer   0 

blanke    1 

Bjørn Egeskjold, Tønder  88 

Anja Ziemer, Flensborg  103 

Wienke Reimer, Augustenborg 96 

Michael Juul Olsen, Flensborg 96 

Liselotte Kirkegaard, Nyhus  48  

 

Resultatet er valg af følgende kandidater: 

Bjørn Egeskjold, Anja Ziemer, Wienke Reimer, Michael Juul Olsen. 

 

Dermed er Bjørn Egeskjold, Anja Ziemer, Wienke Reimer, Michael Juul Olsen valgt hhv. 

genvalgt som medlemmer af kulturudvalget. 

 

Årsmødeudvalget 
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Formand for Årsmødeudvalget: 

 

Den nuværende formand Tim Frogier de Ponlevoy er indstillet på at tage imod evt. genvalg. 

Der er ikke andre 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. 

 

Resultatet er et enstemmigt valg. 

 

Tim Frogier de Ponlevoy er dermed genvalgt som formand for Årsmødeudvalget. 

 

Medlemmer af Årsmødeudvalget: 

Foreslået er genvalg af 

-Daniela Caspersen 

-Lars Nielsen 

-Fred Witt 

-Annette Neumann 

 

Mødelederen foreslår valg ved håndsoprækning en bloc, 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. 

 

Resultatet er et enstemmigt valg af alle 4 foreslåede kandidater. 

 

Dermed er Daniela Caspersen, Lars Nielsen, Fred Witt, Annette Neumann genvalgt som 

medlemmer af årsmødeudvalget. 

 

13. Kontingent 

På hovedstyrelsens vegne indstiller formand Gitte Hougaard Werner uændret kontingent. 

Forsamlingen tilslutter sig enstemmigt denne indstilling pr. håndsoprækning. 

 

14. Dato for næste års landsmøde 

Næste landsmødet afvikles den 11. november 2023 på Slesvighus.  

 

15. Eventuelt  

 

Formand Gitte Hougaard Werner takker Knud Ramm-Mikkelsen for sin indsats som formand 

for kulturudvalget i mange år og overrækker en gave. 

Hun takker de øvrige afgående, FU´s første suppleant Lars Nielsen og Christiane 

Bodenhagen, Lisser Ramm-Mikkelsen, Irene Aggedam, der forlader teater- og 

koncertudvalget, og fra kulturudvalget Eberhard von Oettingen, Sølvi Koch. 

 

Dernæst ønsker hun alle gen- og nyvalgte medlemmer tillykke med valget. 
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Anke Spoorendonk påpeger, at Sydslesvig er porten til Norden. I vedtægter af alle 

sydslesvigske organisationer står der, at den nordiske dimension skal tænkes med. 

Foreningen Norden arbejder bl.a. på emner, der fylder i den nordiske samtale, såsom 

bæredygtighed. Hun opfordrer til at blive medlem af Foreningen Norden. 

 

Uwe Prühs, formand for teater- og koncertudvalget, meddeler, at han glæder sig over sit 

genvalg og det nye udvalg. Han foreslår, at Liselotte Kirkegaard får en plads som 2. 

suppleant i hans udvalg. 

  

Jens A. Christiansen afviser forslaget af formelle grunde og anbefaler at invitere Liselotte 

med til møderne som gæst. 

Mødelederen Anders Kring supplerer, at det af lovlige årsager ikke kan gøres. 

 

Viggo Jacobsen viser en film fra Flensborg By, der blev lavet for at engagere folk igen efter 

Coronakrisen. Filmen appellerer til medlemmerne om at tage ansvar for et fungerende 

fællesskab. 

Kay von Eitzen tilføjer, at filmen vil blive spredt på de sociale medier. 

 

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 

flaske. 

 

 

 

Landsmødet suspenderes. 

 

Flensborg den 5.12.2022 

 

JAC/nkn 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ ____________________________ 

 Anders Kring Jens A. Christiansen 

 Mødeleder Protokolfører 
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