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Beretninger og beslutningsprotokol fra Sydslesvigsk Forenings
Landsmøde den 9. november 2019 på Husumhus i Husum
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

Valg af en mødeleder og en protokolfører
Landsmødets lovlighed
Vedtagelse af den endelige dagsorden
Årsberetning v/ formand Jon Hardon Hansen
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 2020-aktiviteter
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

Landsmødet starter med sangen ”Godmorgen lille land”.
Efter fællessangen byder formand Jon Hardon Hansen på Sydslesvigsk Forenings vegne
alle delegerede og øvrige medlemmer af Sydslesvigsk Forening samt gæster hjerteligt
velkommen.
Følgende overbringer en hilsen:
Generalkonsul Kim Andersen.
Formand for Sydslesvigudvalget Christian Juhl, MF (EL).
Formand for Grænseforeningen, Jens Andresen
Formand for Danmarks-Samfundet Erik Fage Petersen
Skriftlig hilsen fra Minderheitenbeauftragter des Ministerpräsidenten des Landes SchleswigHolstein, Johannes Callsen.
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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 dagsorden. Dagsordenen følger de vedtægtsbestemte rammer.
Der vælges to tællekommissioner:
1. tællekommission
Lars Petersen
Claudia Jans
Finja Schulz
Anita Börner

2. tællekommission
Kay von Eitzen
Kerstin Pauls
Lisbeth Kochanski
Tina Bendixen
Susanne Schießl

Mødelederen oplyser, at der er 171 af i alt 209 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 Jon Hardon Hansen
Kære delegerede,
på vort årlige landsmøde plejer vi jo at se tilbage på det forløbne år for at gøre status.
Lad det være sagt med det samme. Når vi skuer tilbage på året 2018-2019, så har SSF og
mindretallet som helhed utrolig meget at sige tak for.
Men det ville være underligt, hvis min mundtlige beretning i dag ikke starter med endnu
engang at takke vores Dronning for hendes fire dage lange besøg i Sydslesvig i begyndelsen
af september.
Majestætens besøg har været eventyrligt og overvældende og beriget os med mange
uforglemmelige minder og billeder om en Dronning, der holder fast i at ville være
mindretallets, vores Dronning.
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Og omvendt kunne Dronningen ikke være i tvivl om, at vi sydslesvigere holder fast i det
danske kongehus som vores kongehus.
For tusindvis af mennesker, vajende med Dannebrog, var trods det regnfulde vejr dukket op
for at give Dronningen en varm og værdig velkomst, som et synligt bevis for at vi også
ønsker at bevare de stærke bånd til Majestæten og hele hendes hus.
Om det var på kajen i Flensborg ved Dronningens ankomst eller ved hendes afsked samme
sted.
Om det var på skolerne, alderdomshjemmet, biblioteket, ved kirkerne, på Danevirke, i
Kobbermølle, i Frederiksstad, i Slesvig, hos friserne i Risum eller på Flensborghus, så viste
mindretallet sin udelte glæde og ære over at måtte modtage Majestæten og vise hende de
rammer under hvilke vi lever vores danskhed.
Det omfattende besøgsprogram i vor hjemstavn bekræftede tydeligvis Dronningen i, at
danskheden ikke stopper ved den dansk-tyske grænse, men at den lever i bedste velgående
helt ned til Ejderen.
Det fik hun syn for sagn for, da hun på Flensborghus blev ganske imponeret over det store
Ejderkor på 40-50 sangere, der fik æren at synge for hende.
Kigger man på billederne fra det kongelige besøg, der er trykt i SSFs nye årsskrift 20182019, vil man lægge mærke til en yderst veloplagt, smilende og glad monark.
Hendes karismatiske udstråling, hendes empati og interesserede spørgen ind til vores
hverdag, oplevedes som en stor anerkendelse af det ulønnede og lønnede virke, vi yder for
bevarelsen og fremmen af det danske hernede.
Dette royale skulderklap, som Dronningens
sammenhængskraften inden for vores rækker.

besøg

jo

vitterlig

var,

har

styrket

Og vi kan være stolte og taknemmelige over, at Dronningens besøg i den grad har
eksponeret mindretallet i medierne, så nærmest ingen rigsdansker længere kan hævde, at
han/hun ikke ved, at der findes et danske mindretal.
Besøget var en optakt til 100 året for grænsedragningen. Men det var også en markering af,
at det danske og tyske nord som syd for grænsen har lagt konflikterne og den nationale
kappestrid bag sig.
Året 2020 er jo som bekendt erklæret til at være kulturelt dansk-tysk venskabsår. Ja,
fjendebillederne har vi lagt bag os, for i dag omgås vi hinanden som gode naboer,
samarbejdspartner og venner.
”I vil sandelig ikke blive glemt” var Dronningens sidste ord til os på Flensborghus inden
kongeskibet Dannebrog lagde fra kaj.
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Især vil Dronningen ikke glemme mindretallets unge, som på bedste måde gjorde et meget
positivt indtryk på hende.
Hun roste deres kunnen, deres taler og talenter og havde fuld forståelse for, at en opvækst i
et to-kulturelt miljø ikke muliggør en lige og direkte vej hen imod en dybt rodfæstet national
identitet.
Og vi vil så sandelig aldrig glemme Dronningens veneration for os. Den store
opmærksomhed hun gav os, styrkede vores nationale bevidsthed og identitet. Det kan vi leve
og virke længe på.
9 foldigt HURRA sendt fra Landsmødets delegerede til HM Dronningen og hele det kongelige
hus!
Foreningsarbejdet
Hvis vi kigger på tallene i vores forening, så udvikler de sig stort set positivt. Medlemstallet er
nu oppe på godt og vel 16.000. Det er flot, men vort ambitionsniveau må være langt højere.
Vi skal op på et medlemstal, som vi havde i begyndelsen af 70'erne. Da lå det på ca. 21.000.
Men det kommer nok til at tage 10 til 15 år.
Statistikken fortæller også om vores aktivitetsniveau. Så det kan vi kun være glade og stolte
over.
Både på KONTAKT-siderne, hjemmesiden og på Facebook kan man læse om
arrangementer, der trækker mange mennesker. Men vi kan også læse om nye tiltag, som
eksempelvis ”Bagedysten” her i Husumhus fornylig.
Alt sammen positive historier om vores kulturarbejde, hvor tradition og fornyelse går hånd i
hånd.
Der er et medlem fra Husum amt, som syntes at tallene i min beretning om antallet af
distrikter og distriktsgeneralforsamlinger var mærkelige, usammenhængende.
Og det kan jeg kunne vedkommende ret i. I den blå beretning står der, at der er blevet
afholdt 56 distriktsgeneralforsamlinger, og at vi har omkring 70 distrikter.
Sandheden omkring den historie er for det første, at ikke alle distrikter har meldt deres
generalforsamling ind til generalsekretariatet.
For det andet at der ikke længere er 70 men nøjagtig 67 distrikter i SSF i dag.
Fra og med det kommende år har vi 66 distrikter, idet SSF Welt-Follervig på Ejdersted
opløses.
Udviklingen er gået fra mange og medlemsmæssigt forholdsvis små distrikter til færre og
større distrikter. I 2003 havde vi 103 distrikter. Nedgangen skyldes hovedsageligt fusioner.
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Fusioner kan være gode, når det bliver for småt og svært at stable arrangementer på benene
endsige at få folk til at dukke op, når man kalder.
Og det kan være svært at få besat alle bestyrelsesposter, når det bliver for småt. Derfor kan
det give mening at fusionere eller arbejde for et tættere samarbejde med nabodistriktet.
Men distrikter kan omvendt også blive for store, sådan som det er tilfældet eksempelvis i
Flensborg by.
I byen har vi et distrikt på 1000 medlemmer. Det gør det svært for bestyrelsen at nå ud til alle
sine medlemmer endsige møde dem ved arrangementer.
Anonymitet og passivitet er bagsiden af for store distrikter.
Struktur
I hovedstyrelsen har vi drøftet SSFs organisationsstruktur i det forløbne år. Vi har diskuteret,
hvorvidt hovedstyrelsen kunne gøres mindre i ønsket om, at gøre hovedstyrelsen mere
effektiv ved at slanke den.
Vores organisationsudvalg blev af den grund bedt om at præsentere fire-fem modeller på,
hvorledes hovedstyrelsen kunne sammensættes, og hvorvidt nogle medlemmer skulle
vælges på landsmødet og ikke på amtsplan.
Status på den drøftelse er pt., at hovedstyrelsen har bedt organisationsudvalget om at kigge
på modellerne igen i samarbejde med amternes formænd og næstformænd. Sidst i oktober
har man holdt sit første møde.
Tvangsmedlemskab
Jeg tror, at det var Flensborg amt, der ønskede at høre, hvorvidt jeg er fortaler for et
tvangsmedlemskab i SSF.
Det er for det første slet ikke muligt rent juridisk at tvinge folk ind i en forening. For det andet
er det heller ikke min holdning.
Ikke desto mindre tror jeg, at langt de fleste af os SSF'er mener, at det burde være en
selvfølge at være medlem af mindretallets kulturelle hovedorganisation og tegne et livslangt
medlemskab.
Når man eksempelvis som udefrakommende vælger en dansk institution for sit barn, oplyses
man mig bekendt om, at de danske skoler ikke er et pædagogisk alternativ til den offentlige
tyske skole, men at der er tale om en dansk mindretals skole, altså en ”Tendenzbetrieb”.
Når man altså har besluttet at vælge den danske skole for sit barn, på baggrund af et par
oplysende og uddybende samtaler med institutionslederen, må ønsket om at dykke dybere
ned i dansk kultur og sprog via et SSF-medlemskab ligge lige til højrebenet, hvis man da
mener det alvorligt og seriøst, det med at ville være dansk.
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Danevirke
Sidste år kom Danevirke på UNESCOs verdensarvsliste. Med anerkendelsen fik vi i år en
UNESCO blanket i jern, som jo som bekendt blev afsløret af Dronningen her i begyndelsen
af september.
I marts måned havde jeg så den glæde blandt andet sammen med Slesvig-Holstens
kulturminister Karin Prien at afsløre det nye Danevirke UNESCO motorvejsskilt ved vort
museum.
Ja, der sker for tiden meget ved Nordens største oldtidsminde, Danmarks fødselsattest.
Som I har kunnet læse i medierne har forretningsudvalget valgt en efterfølger for
museumsleder Nis Hardt, der går på pension i slutningen af januar.
Herfra skal der allerede nu lyde en stor tak til Nis Hardt for hans enorme indsats for, at
Danevirke har fået den status, det har i dag.
Og ved samme lejlighed skal der også lyde et stort tillykke til Lars Erik Bethge, som
forretningsudvalget har udpeget til Nis' efterfølger.
Lars er den rette mand til at markedsføre og brande Danevirkemuseet og
mindretalsudstillingen over for ikke kun et dansk og tysk men også et internationalt publikum.
Pakhuset ved Flensborghus
I torsdags er pakhuset blevet solgt uden økonomisk tab til Flensborghuses umiddelbare nabo
på Nørregade 78. Naboen, som er snedker, ønsker at bruge stueetagen som lager, mens
han vil udleje 2. og 3. sal til erhvervsdrivende.
Resultataftale
I torsdags havde jeg den glæde at underskrive den første resultataftale nogensinde mellem
delstatsregeringen og SSF i statskancelliet i Kiel.
I 2022 modtager SSF samlet 591.000€. 100.000€ mere end for fem år. ”Ziel- und
Leistungsvereinbahrungen” giver SSF driftssikkerhed, idet de såkaldte Kielpenge ikke
længere er en del af den årlige finanslovsforhandling.
Der skal lyde en stor tak til Lars Harms og delstatens mindretalskommitterede Johannes
Callsen for deres indsats for at aftalen kom i hus.
Samrådsaftalen
I begyndelsen af året vedtog Samrådet en ny samarbejdsaftale. Strukturen forbliver den
kendte decentrale struktur, der fastslår en hver forenings suverænitet inden for sine
vedtægters formålsparagraf.
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Dermed er Samrådet fortsat et dialogforum og koordineringsgremium.
Til formand hhv. næstformand blev Christian Jürgensen og undertegnede valgt.
Samrådets sekretariat er fortsat placeret på SSFs generalsekretariat med Jens A. som
Samrådets sekretær i et tæt samarbejde med de øvrige medlemmers administrationer.
Samarbejdsaftalen fastslår, at De Tilsluttede Foreninger er ordinært medlem af Samrådet.
Der er nedsat en arbejdsgruppe under Samrådet bestående af medlemmernes
forvaltningschefer, der skal undersøge, hvorvidt der er muligheder for en bedre koordinering
af samarbejdsområder, opnåelse synergieffekter osv.
Tak
Jeg er kommet til takken. Der skal lyde en stor tak til alle som med deres enorme
engagement har været med til at forberede Dronningens besøg og på selve dagen har
sørget for, at alt, hvad vi havde forberedt os på, lykkedes på bedste måde.
Tusind tak til SSFs mange ulønnede bestyrelsesmedlemmer samt frivillige hænder, der var
med til at sørge for at alt klappede fint.
Tusind tak til SSFs ansatte på generalsekretariatet og amtssekretariaterne for den ekstra
indsats, de ydede både forud og under Dronningens besøg.
Tusind tak til Generalkonsulatet i Flensborg og generalkonsul Kim Andersen, som formidlede
den protokollariske ramme, inden for hvilken Majestætens besøg lykkedes på allerbedste
måde.
Der skal lyde en stor tak til SSFs støtter hjemme i Danmark. Det gælder regeringen,
Folketinget og frem for alt Sydslesvigudvalget, som med stor veneration for mindretallet
bevilger den største del af de økonomiske midler, der til dagligt sikrer, at dansk sprog og
kultur er og fremadrettet forbliver en levende del af Sydslesvig.
Det gode samarbejde med det folkelige bagland i Danmark, som Grænseforeningen
repræsenterer, fungerer fint i nu snart 100 år. De mange fællesprojekter og
fællesarrangementer, SSF i løbet af et år gennemfører sammen med Grænseforeningen
forbigår ikke den danske offentligheds opmærksomhed.
En tak skal rettes mod Slesvig-Holstens mindretalskommitterede Johannes Callsen, der ikke
mindst har været med til at muliggøre et historisk møde med Forbundsrådspræsidenten
Daniel Günther og Mindretalsrådet i Berlin i juni i år.
Næsten til sidst en tak til både mit forretningsudvalg og hovedstyrelsen for et godt
samarbejde i det forgangne år.
Til sidst en tak til alle SSFs ildsjæle. Hvad ville foreningen vær uden dem og medlemmerne?
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De og I, kære delegerede er grundlaget og basis for, at det danske folkelige og kulturelle liv
rundt omkring i landsdelen på bedste vis blomstrer i SSFs 67 distrikter og syv amter.

5. Regnskabsoversigt
Generalsekretær Jens A. Christiansen:
Den 26. marts i år drøftede og godkendte hovedstyrelsen enstemmigt revideret regnskab
2018, revideret budget 2019 og budget 2020 som I finder i den blå beretning side 52-97.
I 2018 balancerer driftsregnskabet med indtægter på 5.649.481,03 euro og udgifter på
5.512.247,67 euro og udviser derved et overskud på 137.233,36 euro.
Overskuddet skyldes primært opnåede lejeindtægter som følge af en aftale med Slesvig by
og Landestheater om leje af teatersalen på Slesvighus. Pengene er så vidt muligt øremærket
til fortsat renovering af Slesvighus.
Balancen er på 13.932.612,94 euro.
Side 53: Ledelsespåtegning
Forretningsudvalget indstiller, at hovedstyrelsen godkender regnskabet.
Side 54: Den uafhængige revisors påtegning
Revisorerne konstaterer: ”Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige
henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse nr. 1594 af
14. december 2015”.
Side 56:
I 3. afsnit skriver revisorerne: ”Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at
ledelsesberetningen og målrapporteringen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er
udarbejdet i overensstemmelse med kravene i Bekendtgørelse nr. 1594 af 14. december
2015. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen og
målrapporteringen.”
Allersidst på siden står der: ”Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i
den forbindelse.” Dvs., at revisorerne afleverer en revision med en såkaldt blank påtegning.
Generalsekretæren giver et overblik over foreningens indtægter og udgifter.
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SSF indtægter 2018

SSF udgifter 2018
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Afslutningsvist takker jeg for det gode samarbejde med SSF’s Regnskabs- og
revisionsudvalg, der består at Gerd Pickardt, Michael Krause og Ebbe Paulsen. 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.
Den største tak gælder medarbejderne – landsdelens bedste hold.

6. Regnskabs- og revisionsudvalgets beretning
Formand for Regnskabs- og revisionsudvalget, Gerd Pickardt:
Regnskabs- og revisionsudvalgets beretning for året 2018
I forbindelse med alle de oplysninger omkring tal I lige har fået, et par korte bemærkninger:
Vores - Regnskabs-og revisionsudvalgets beretning finder i på side 58 i den blå beretning,
den har I sikkert alle læst.
Det overskud, som vi har haft i regnskabsåret 2018 på € 137.233,36 – skal så vidt som
muligt bruges til medfinansiering, hvad renovering af 1. sal Slesvighus angår. Det er jo også
der pengene kommer fra – hvad udlejning angår.
Èn anden kort bemærkning:
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 tilskud fra Sydslesvigudvalget“
Med afsæt i denne bekendtgørelse kan det klart anføres, at regnskabet skal aflægges efter
anerkendt dansk regnskabspraksis.
Men samtidig skal der tages hensyn til tyske skatteretlige, foreningsretlige og
handelsretlige krav.
Som e.V. – eingetragener Verein har ikke kun SSF men også de mange tilsluttede
foreninger, der er registreret som e.V., en del udfordringer, som skal løses, fordi vores
foreninger netop ikke uden videre kan følge dansk retspraksis.
Jeg nævner dette på baggrund af den verserende diskussion, hvad spørgsmålet omkring
inhabilitet i vores forening angår.
Udvalget anbefaler i øvrigt – som nævnt - at SSF også frem over satser på spare-tiltag,
øgede indtægter og tilskud fra andre.
Også igen i år en tak til Jens Søren og kolleger for godt udført arbejde!
Det var ordene - TAK
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7. Drøftelse og godkendelse af årsberetningen samt decharge
Formandsberetningen godkendes enstemmigt ved håndsoprækning.

8. De faste udvalgs beretninger
a. Teater- og koncertudvalget
Formand for Teater-og koncertudvalget, Tine Bruun Jørgensen:
Kære forsamling
Endnu et år er gået og igen er det tid til af aflægge et kort resumé af året som gik for alle jer
her på Landsmødet.
Teater- og koncertudvalgets beretning har I jo alle allerede modtaget via den Blå beretning.
Jeg går selvfølgelig ud fra, at I alle har læst den, så jeg vil ikke læse den højt for jer nu.
Jeg vil dog gerne ganske kort sammenfatte året, der gik.
Igen i år har der været stor aktivitet på teater- og koncertfronten. Der blev tilbudt 28
teaterforestillinger og klassiske koncerter af høj kvalitet.
Tilbagemeldingerne vi har fået på teatersæsonen 2018/2019 har været meget positive,
hvilket glæder os meget. Vi valgte dog i den forgangne sæson at tilbyde to teaterstykker,
som ikke var helt så traditionelle, og som skulle provokere publikum og ikke mindst give stof
til eftertanke. De faldt desværre ikke i helt så god jord, så det tager vi selvfølgelig til
efterretning.
Økonomien i 2018 så meget fornuftig ud, og det er så sandelig også det, vi bestræber os på
her i år 2019, og indtil videre har vi kun positive tilbagemeldinger fra bogholderiet.
Vi oplever hele sæsonen igennem, at Sønderjyllands Symfoniorkester leverer den ene højt
kvalificerede koncert efter den anden, og vi oplever også, at vi har fået mobiliseret lidt flere
publikummer til koncerterne, hvilket vi glæder os over.
På koncertområdet har vi i den forgangene sæson indfriet vores forventninger i forhold til
billetsalget, men vi må dog også erkende, at der fortsat er ledige pladser til koncerterne, som
vi gerne vil have besat.
Det er noget, som vi forsat ser som en stor udfordring, og vi vil diskutere forskellige
løsningsforslag på de kommende udvalgsmøder. Flensborg Avis vil også belyse dette emne i
nærmeste fremtid.
Arbejdet i udvalget er meget mangfoldigt og tidskrævende, så jeg er rigtig glad for, at det er
muligt at dele opgaver ud på de forskellige medlemmer i udvalget. Dejligt at opleve, at alle i
udvalget er villige til at give en ekstra hånd med, hvis det er påkrævet. Det betyder også for
jer, at I ikke altid vil se mig til alle teaterforestillinger og koncerter, da det ville være alt for
tidskrævende for mig. Der vil dog altid være et medlem fra udvalget repræsenteret til de
forskellige arrangementer.
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Tak til Lene Lass, som bestrider to bestyrelsespladser for udvalget, nemlig i Folketeatret og i
Opera på grænsen.
Generelt vil jeg gerne påpege, at det er dejligt at arbejde sammen med alle medlemmer i
udvalget.
En stor tak til alle vores samarbejdspartnere både syd og nord for grænsen. Vi oplever en
stor interesse i vores arbejde her i Sydslesvig.
En kæmpestor tak til kulturafdelingen, specielt til Nina, Claudia og Matthias. Og ikke mindst
en stor tak til distrikterne og vores teaterhjælpere, som i den grad er med til at få det hele til
at gå op i en højere enhed.
Vi må selvfølgelig ikke glemme vores trofaste publikum, som altid støtter flittigt op om vore
tilbud.
Tak skal I have.
I ønskes alle et forsat godt Landsmøde.
b. Kulturudvalget
Formand for Kulturudvalget, Knud Ramm Mikkelsen:
I tilknytning til min skriftlige beretning har jeg enkelte tilføjelser. Da jeg aflagde min skriftlige
beretning så sent som d. 10. september, er der kun godt 2 måneder, jeg skal indhente her i
dag – så jeg kan sikkert klare mig med få ord.
Vi har siden da afholdt et enkelt kulturudvalgsmøde, og som ofte før, har vi taget stilling til en
række ansøgninger af meget blandet herkomst – og vi har igen kunnet yde tilskud til en hel
del arrangementer, og sagt nej til andre.
Er det ikke et distrikt eller amt, der søger, eller er medansøger, siger vi sjældent ja. Vi siger
sjældent ja til lukkede arrangementer. Et orkester eller kor, der søger penge, år efter år, til en
spændende dirigent, er ikke vores livret. Åbner man op, og inviterer andre orkestre eller kor
med, bliver vi derimod glade, og støtter gerne.
I det hele taget bliver vi glade, når gode, velformulerede ansøgninger ligger på vores bord.
Og det sker heldigvis rigtig tit.
Jeg synes selv, at vi hvert år har mulighed for at støtte virkelig mange gode initiativer og
arrangementer, og jeg tror ikke, at der er mange distrikter der har oplevet, at vi har sagt nej til
gode og rimelige ansøgninger. I det mindste har vi ydet et tilskud i én eller anden grad.
Det håber jeg meget, at vi kan blive ved med, men vi må også se i øjnene, at vi nok meget
gerne vil have, at distrikterne og amterne er med til at finansiere de mange kulturelle tiltag.
Vi vil i dette arbejdsår gerne se på vores tilskudsordninger til distrikter, amter m.fl. Jeg håber,
at vi kan få et godt redskab til vores arbejde med at få god kultur rundt i hele Sydslesvig.
Efteråret er ofte fyldt med gode og spændende arrangementer – det har vi også oplevet i år.
Abba – eller nogle der ligner, har været på Sild, og trukket mange mennesker til en meget
festlig aften med melodier, som vi alle kan synge med på.

12/20

Spil Dansk dagen har også i år været i gang i mere end en uge, og igen har der været et
væld af små, store og meget store arrangementer. Når hundredvis af skoleelever samles for
at synge danske sange er det kultur, så det basker. Koncerter i små og større
forsamlingshuse, der trækker pænt med tilhørere, og sang-eftermiddage og aftener,
morgensange og meget mere. Der har virkelig igen været fokus på dansk musik og sang.
Jazzen vil jeg også nævne – igen, vil nogle sikkert sige.
Jazz på Flensborghus afsluttede sæsonen i går aftes. Vi kan se tilbage på et år med 6
koncerter, med 4 helt udsolgte huse, og 2 så godt som. Det er naturligvis en fornøjelse at
være med til.
Fornøjelsen bliver ikke mindre, når pressen bakker op – naturligvis vores egen Flensborg
Avis, med utrættelige kulturredaktør Hans Christian Davidsen på plads hver gang med en flot
og seriøs anmeldelse men også af og til den tyske presse. Jeg har kunnet læse mig til, at der
har været nogle, der har mukket over, at vi har fået så flotte anmeldelser hver gang. Til dem
kan jeg kun sige: Kom forbi og hør jazz i topklasse – så godt som hver gang.
Til efterårets koncerter har vi haft besøg af den verdenskendte bassist Steve Swallow, den
italienske mesterpianist Enrico Pieranunzi, der heldigvis viste os, at hans brækkede finger fra
sidste år, nu er mindst lige så god som tidligere, og endelig i går, den amerikanske
sangerinde Nancy Harms. Nu kunne man spørge, om det ikke er dansk / nordisk kultur, vi
skal præsentere. Det gør vi også. For alle de andre musikere var danske, og de var af
samme høje klasse, som de udenlandske stjerner. Men det er nu ofte stjernerne, der er med
til at sætte det ekstra krydderi på kagen. Og skaffe udsolgt igen.
Næste års program ligger på plads. Jeg glæder mig til at præsentere vores sædvanlige flotte
folder – snarest.
Strikkefestivalen har vi en lille finger med at gøre. Den er lige ved, i lighed med julekoncerten
med Mark og Christoffer, at blive et lukket arrangement for de meget hurtige, for det er
bestemt ikke kun jazzen, der kan melde om udsolgte huse. Både strikkefestivalen og Mark
og Christoffer blev udsolgt inden man kunne nå at sige en ret og to vrang At man så hurtigt
kan melde udsolgt til en strikkefestival, og at man omkring efterårsferien kan melde udsolgt til
en julekoncert, overgår næsten min forstand. Men nu har jeg så også anbefalet julekoncerten
de sidste 2 år – det er måske derfor.
Økonomien ser ud til at ligge, hvor den skal. Vi er blevet anbefalet, at vi ikke laver flere store
ting i år – så det gør vi naturligvis ikke.
Jeg vil slutte. Jeg ser igen frem til næste års arbejde. Jeg håber igen på mange gode
ansøgninger fra distrikter, amter og andre, og jeg glæder mig personligt til at besøge endnu
flere arrangementer, end der har været tid til i år.
Tak til alle i distrikter, amter, tilsluttede og samarbejdende foreninger og organisationer, der
arbejder med kulturen i dens mange forskellige facetter.
Jeg vil også lige nævne alle de ansatte på sekretariaterne – og helt specielt i kulturafdelingen
på Generalsekretariatet. Tak for en stor, flot, inspirerende og professionel indsats.
13/20

Og endelig er der medlemmerne af Kulturudvalget. Det er stadig en stor fornøjelse at deltage
i kulturudvalgets møder – og det er jeres fortjeneste. Jeg håber meget, at vi ses i næste
sæson. Tak til vores kulturkonsulent Nina Lemcke, vikar Matthias Runge, medarbejder
Claudia Jans, og ikke mindst Kirsten Futtrup, Michael Juul Olsen, Bjørn Egeskjold og
Eberhard von Oettingen.
Tak for opmærksomheden.
c. Årsmødeudvalget
Formand for Årsmødeudvalget, Gitte Hougaard Werner:
I weekenden fra den 24.-26. maj 2019 afholdte vi for 95. gang vores traditionelle danske
årsmøder i Sydslesvig. Denne gang lød mottoet ”Norden møder Sydslesvig – vi knytter
bånd”.
Rundt om i landsdelen afholdtes i alt 37 møder, og vi kunne byde velkommen til gæster fra
nord og syd, der kom for at tage del i og være en del af vore store og små møder, men
særligt opbakningen fra vore egne institutioner og foreningers medlemmer og deres
deltagelse er af stor betydning og vigtighed.
Tak
Derfor vil jeg som sædvanlig gerne starte min årsberetning med at sige tak til jer alle og de
11548 deltagere. Tak, fordi I rundt om i hele Sydslesvig og på hver jeres måde har været
med til at gøre denne weekend til noget ganske særligt. Vi har styrket fællesskabet i det
danske mindretal og samhørigheden med Danmark, vi har fejret 800-året for Dannebrog og
100 året for Foreningnen Norden. Vi har sendt og modtaget hilsner fra Danmark, fra hele
Norden og Tyskland og styrket os selv og hinanden i det betydningsfulde valg, vi alle har
truffet på et eller andet tidspunkt i vores liv – nemlig at være en del af det danske mindretal
syd for grænsen.
En stor tak til alle de unge, der hver især gjorde en forskel ved vore møder. Dette
engagement kan vi særligt takke Skoleforeningens Sydslesvig-Crew, lærerne bagved og
embedsværket for. Der er brugt ikke så lidt ekstratid op til årsmøderne, men I skal vide, at
det har gjort indtryk på rigtig mange deltagere, så endnu engang tak.
Jeg vil også lige fremhæve den kunstnerisk flotte og smukke plakat Inka Sigel lavede. Derfor
også tak for dette samarbejde og tilmed en flot udstilling med alle skitser og udkast.
Det originale maleri overdrog årsmødeudvalget til en af plakatens inspirationskilder, til
”Porten i Norden”, nemlig Danevirke Museum via Gottorp amt.
Til sidst skal der lyde en stor tak til alle medvirkende og til alle dem, der gæstede Sydslesvig
i løbet af weekenden.
Tak til hele embedsværket, til vores kulturkonsulent Nina Lemke og hendes barselsvikar
Matthias Runge, til Claudia, Wera, Jette, Lisbeth, Bernd og Lars for al jeres arbejde og den
fantastiske opbakning I har ydet til udvalget.
Tak til generalsekretær Jens A. Christiansen i forhold til debatmødet og invitationerne og
kontakten til det officielle Danmark.
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En særlig tak til udvalget for gode og konstruktive møder. I er et fantastisk team.
Alle yderligere detaljer kan I læse om i min skriftlige beretning og på hjemmesiden syfo.de
under årsmøderne.
I stedet for at bruge flere ord på 2019 her fra talerstolen, vil jeg vise jer en lille video.
I forbindelse med vores dansk-tyske ansøgning om anerkendelse af grænselandet som
immateriel UNESCO-verdensarv har Nanna Sarauw og Marius Isaksen i år lavet optagelser
ved årsmøder rundt omkring i Sydslesvig. De skal bruges til UNESCO-ansøgningsvideoen,
hvor de dog kun vil fylde nogle sekunder. Men deres samlede optagelser er en fin
dokumentation af, hvad de danske årsmøder i Sydslesvig handler om i vores tid. Derfor har
vi bedt de to om at lave et sammenklip af deres oplevelser, som de har omsat til en video
med tidligere generalkonsul Henrik Becker Christensen.

VISER FILM

– kan også ses på Facebook – og må gerne likes.

Vi er allerede i fuld gang med planlægningen til det kommende årsmøde som vil være
præget af 100-året for det danske mindretal.
Inden jeg dog præsenterer jer for årets motto vil jeg lige gøre opmærksom på nye skærpede - regler med hensyn til fordeling af årsmødeunderholdning og refundering af
samme.
Disse regler er aftalt med konsulenterne, Generalsekretæren, kulturkonsulenten og
årsmødeudvalget og gælder fra dags dato, og I kan finde dem på hjemmesiden. Det er
vigtigt, at I indsender skemaerne inden for tidsfristen og læser reglerne. Henvend jer gerne til
jeres amtskonsulent eller udvalget, hvis I har spørgsmål.
Vigtige datoer for årsmøderne 2020 vil være:
15.2.20 præsentation af plakaten på Hovedstyrelsesseminaret.
21.2.20 deadline for indsendelse af årsmødeskemaerne (bemærk de nye regler!)
20.4.20 Deadline for bestilling af T-shirt (udlevering fra 4.5.20)
19.-21. juni 2020 ÅRSMØDEWEEKENDEN
Og dermed er jeg nået frem til årets motto:
Årsmøderne i Sydslesvig 2020
Sprog, sang, mening og mod
– det danske mindretal i 100 år
Det er inspireret af Sigurd Barretts genforeningssang vers 4.
Og også Sigurd vil være af finde ved vore årsmøder 2020.
Vi mener, at det fint genspejler 100 år dansk mindretal.
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I 1920 havde man en mening – eller holdning – og det krævede mod at bekende sig til det
danske, også i mange år efter.
Sproget har altid været et emne, og sangen er et bærende identitetselement, og det igennem
100 år – og vil også være det fremover.
Vi håber, at alle kan leve med dette motto, tage udgangspunkt i det i en tale eller hilsen og
lad det præge vore årsmøder 2020. Det er simpelthen årsmøderne, det er en stor
fødselsdagsfest for 100 år dansk mindretal.
Det sidste jeg skal meddele i dag er datoerne for de kommende års årsmøder, hvor der er
taget hensyn til Grundlovsdag, pinse, folkemødet og sommerferien. De vil ligeledes være at
finde på hjemmesiden.
11.-13. juni 2021
10.-12. juni 2022
9.-11. juni 2023
7.-9. juni 2024
6.-8. juni 2025
Velmødt...
Det var ordene. Tak for jeres opmærksomhed.

Landsmødet suspenderes.

Overrækkelse af Oberst H. Parkovs Sydslesvigpris fra SSFs formand Jon Hardon
Hansen:
Ingrid Munnecke modtager Sydslesvigprisen 2019
Formand for Oberst H. Parkovs Mindefond, Niels Henriksen:
Traditionen tro – og igen i år – har jeg glædet mig til at overrække den Sydslesvig Pris, som
Sydslesvigsk Forening igennem en lang årrække hvert år uddeler til et medlem af
Foreningen, som har gjort sig fortjent til en særlig anerkendelse for det arbejde, som
vedkommende har udført for Foreningen.
Under bifald fra forsamlingen overrækker formanden diplomet og en check til Ingrid
Munnecke

Landsmødet genoptages.
Fællessang: ”Det ukendte land”
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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.
Der er 171 af 209 delegerede til stede.
Formand:
Friisk Foriining foreslår Jon Hardon Hansen til genvalg, og han er villig at genopstille.
Niels-Jørgen Hansen foreslår Gitte Hougaard-Werner som kandidat. Gitte Hougaard Werner
accepterer.
Resultat af den skriftlige afstemning med den gule stemmeseddel nr. 1:
afgivne stemmer
171
deraf
ugyldige stemmer
1
blanke - afholdelse(r)
2
Jon Hardon Hansen74
Gitte Hougaard Werner 94
Gitte Hougaard Werner er dermed valgt som formand.
FU 1. næstformand:
Pga., at Gitte Hougaard Werner er blevet valgt som formand bliver 1. næstformands-posten
ledig og skal besættes for et år. 2. næstformand Steen Schröder foreslås.
Kirsten Vognsen Weiss foreslår sig selv.
Steen Schröder trækker sit kandidatur.
Resultat af den skriftlige afstemning med den lyseblå stemmeseddel nr. 1
afgivne stemmer
deraf
ugyldige stemmer
blanke - afholdelse(r)
nej-stemmer
ja-stemmer

164
8
14
29
113

Kirsten Vognsen Weiss er dermed valgt som 1. næstformand for ét år.
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Formand for Årsmødeudvalg:
JAC foreslår, at Årsmødeudvalget fortsætter uden formand for ét år frem til næste ordinære
valg.
Efter de delegeredes ønske, foregår afstemningen om dette valg pr. håndsoprækning.
Resultatet af afstemning ved håndsoprækning:
blanke - afholdelse(r)
nej-stemmer
ja-stemmer

12
57
89

Dermed besluttes, at Årsmødeudvalgets formandspost er vakant for ét år.
2. næstformand:
Steen Schröder genopstiller som 2. næstformand.
Der ingen andre kandidater.
Resultat af den skriftlige afstemning med den gule stemmeseddel nr. 2:
afgivne stemmer
deraf
ugyldige stemmer
blanke - afholdelse(r)
nej-stemmer
ja-stemmer

165
0
4
11
150

Steen Schröder er dermed valgt som 2. næstformand.
2. bisidder:
Annette Neumann opstiller ikke til genvalg.
Husum amt foreslår Jørn Fischer, som indvilger i at opstille.
Helle Wendler foreslår sig selv.
Resultat af den skriftlige afstemning med den gule stemmeseddel nr. 3:
afgivne stemmer
deraf
ugyldige stemmer
blanke - afholdelse(r)
Jørn Fischerer
Helle Wendler

150
5
9
117
33

Jörn Fischer 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.
Resultat af den skriftlige afstemning med den gule stemmeseddel nr. 4:
afgivne stemmer
deraf
ugyldige stemmer
afholdelse(r)
nej-stemmer
ja-stemmer

158
2
11
11
134

Lars Nielsen er dermed genvalgt som 1. suppleant.
2. suppleant:
Den hidtidige 2. suppleant Henry Bohm ønsker at genopstille. Der er ikke andre kandidater.
Resultat af den skriftlige afstemning med den gule stemmeseddel nr. 5:
afgivne stemmer
deraf
ugyldige stemmer
afholdelse(r)
nej-stemmer
ja-stemmer

156
0
3
0
153

Henry Bohm er dermed 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.
Ebbe Povlsen genopstiller ikke til genvalg.
FU foreslår Dirk von Heyer, som indvilger i at opstille.
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 er genvalgt som medlem og Dirk von Heyer er valgt som nyt medlem af
Regnskabs- og revisionsudvalget.

12. Kontingent
På hovedstyrelsens vegne indstiller den nye formand Gitte Hougaard Werner uændret
kontingent.
Forsamlingen tilslutter sig enstemmigt denne indstilling pr. håndsoprækning.

13. Dato for næste års landsmøde
Næste landsmødet afvikles den 7. november 2020. (På hovedstyrelsesmødet den 19.
november 2019 ændres datoen til den 24. oktober 2020 på Slesvighus, red.).

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.
Den nye 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 og takker de
afgåede medlemmer. Særligt takkes Jon Hardon Hansen for sin store, engagerede indsats
for SSF og det danske mindretal. De tilstedeværende får overrakt en blomsterbuket.
Landsmødet afsluttes med sangen: ”Det lysner over agres felt”.

Flensborg den 29. januar 2020
JAC/wg

_____________________________
Martin Lorenzen
Mødeleder

____________________________
Jens A. Christiansen
Protokolfører
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