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Protokol fra
Sydslesvigsk Forenings Landsmøde
den 14. november 2015 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 Jon Hardon Hansen
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. Tema til debat:
Nytænkning af venskabsforbindelser mellem Grænseforeningen
og Sydslesvigsk Forening
11. Valg af
a. Medlemmer af forretningsudvalget (§ 10, 10.3)
- Formand
- 2. næstformand
- 2. bisidder
- 1. suppleant
- 2. suppleant
b. Udvalg (§ 10, 10.4)
- Regnskabs- og revisionsudvalget
Bilag udsendt
12. Kontingent
13. Dato for næste års landsmøde
14. Eventuelt

Jon Hardon Hansen: God morgen alle sammen, kære gæster og delegerede. Traditionen
tro vil vi starte vores landsmøde med en sang, som hedder ”Sydslesvig”. Bisidder i vores
forretningsudvalg, Kirsten Futtrup, vil inden da fortælle os noget om sangen, som hun
bagefter præsenterer sammen med Rainer Porsch. Rainer er halvdelen af duoen ”Mojn,
Moin” fra Flensborg-Nord. Værsgo Kirsten.
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Kirsten Futtrup: Jeg er meget glad for i dag at kunne præsentere den nye Sydslesvigsang
for jer alle sammen. Sangen er skrevet af Kirsten Jørgensen, og Finn Jørgensen har lavet
melodien. I 2014 blev Sydslesvig ”udnævnt” til Danmarks ”Spil Dansk” kommune, og vandt
foruden æren 10.000 kr., som skulle bruges til at få skrevet og komponeret en ny Sydslesvig
sang.
”Spil Dansk” dagen har Sydslesvig taget del i gennem mange år, det er altid den sidste
torsdag i oktober. Efterhånden har musikarrangementerne spredt sig til hele ugen.
Spil Dansk dagen er en dag, hvor DR spiller dansk musik hele dagen, og hvor de sidst på
formiddagen har en udsendelse, hvor der synges udvalgte danske sange, og en ny dansk
sang bliver præsenteret. Denne udsendelse bliver hørt og sunget med til overalt i Danmark,
både på institutioner, virksomheder, forretninger, ja, alle mulige steder, og man kalder det
Danmarks største kor. Den dag og dagene omkring bliver der afholdt rigtig mange
musikarrangementer. I Sydslesvig har man været med i denne udvikling, og vi er blevet lagt
mærke til i Danmark. Altså en rigtig god og positiv historie fra Sydslesvig, som er blevet hørt.
Her hos os har vi deltaget på mange forskellige måder:
Mange skoler har lyttet aktivt til DR's udsendelse, eller har lavet deres eget Spil Dansk
arrangement med fællesang, hvor man har indbudt folk udefra til at være med.
På Søndertorv samles mange danske skoleelever og synger danske sange sammen.
På Vestkysten holder elever fra mange danske skoler en fælles koncert med danske sange.
Hele ”Spil Dansk” ugen er fyldt med danske musikarrangementer i alle kroge af Sydslesvig
for alle aldersklasser.
Kirsten og Finn Jørgensen er kendt af mange, og de har været i Sydslesvig rigtig mange
gange. Finn har været dirigent til fælles korstævner, og han har specielt været meget på
Ejderskolen i Rendsborg, hvor han har haft en meget tæt kontakt med musiklivet der,
specielt med Bente Lange.
Kirsten og Finn Jørgensen står for mange populære danske sange, som bliver sunget i dag,
bl.a. ”Sensommer visen” - det er den med æbler lyser rødt på træernes grene.
De har gennem mange år suget meget til sig i Sydslesvig, og de har været dybt engageret i
arbejdet med ”Sydslesvig Sangen”. Specielt den sidste linje i sidste vers ”Vi gør Danmark en
smule større” synes jeg er fin. Finn fortalte, at Wilhelm Hansen ville tage sangen med i deres
nye sangbog. Det vil jo være herligt, at der vil være mulighed for at kunne synge sangen
rundt om i Danmark.
I 2012 sørgede Årsmødeudvalget for, at vi fik to nye Sydslesvig sange. Den ene hedder ”En
hjertesag” og den anden hedder ”Fra Løven i Nord og til Ejderen”. Det er jo fantastisk, at vi
på så få år har fået tre nye sange, som vi kan synge rundt omkring i Sydslesvig. Så nu er det
bare med at få dem sunget.
Efter fællessangen:
Jon Hardon Hansen: Mange tak for sangen.
På Sydslesvigsk Forenings vegne byder jeg alle delegerede og øvrige medlemmer af
Sydslesvigsk Forening hjertelig velkommen til landsmødet 2015 her på Husumhus.
Det kan selvfølgelig ikke undre set i lyset af gårsdagens begivenheder i Paris, at selvfølgelig
dagen og vores virkelighed bærer præg af det, der er sket af frygtelige ting i hjertet af
Europa. Jeg ved, at en af vore hilsenbringere vil komme ind på dette emne, men jeg foreslår,
at vi, når vi i vores dagsorden når til formandens beretning, mindes vore døde SSF2/49
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medlemmer, og samtidig mindes ofrene for terroren i Paris med et minuts stilhed.
En særlig velkomst ønsker jeg at rette til:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Generalkonsul Henrik Becker-Christensen og frue
Formand for Sydslesvigudvalget, Kim Andersen og frue
Formand for Udvalget for dansk-tysk samarbejde i Region Syddanmark, Hans Philip
Tietje
Repræsentant for Socialdemokraterne, Regionsformand for Region Syddanmark,
Niels Ole Beck
Repræsentanter for Grænseforeningen med 1. næstformand Jens Andresen i
spidsen
Fhv. kirkeminister Torben Rechendorff
Formand for SSW's landdagsgruppe, Lars Harms,
Formand for Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945, Helge Moosmann
Formand for Danmarks-Samfundet, Erik Fage-Pedersen
Formand for Oberst H. Parkovs Mindefond, Niels Henriksen

Der er afbud fra vores justits-, kultur- og europaminister Anke Spoorendonk, som desværre
er forhindret i at deltage i vores landsmøde, men hun sender en hilsen og ønsker os et godt
møde. Desværre har også mindretalskommitterede for landet Slesvig-Holsten Renate
Schnack måttet melde afbud, men jeg skal hilse forsamlingen mange gange med en tak for
det gode samarbejde.
Også vores mangeårige ven af Sydslesvig, fhv. minister Knud Enggaard, er pga. andre
forpligtelser forhindret i at være til stede i dag. Han ønsker os et godt landsmøde.
Der skal også lyde et hjerteligt velkommen til repræsentanterne for de sydslesvigske
foreninger og institutioner og til pressen.
Jeg vil benytte lejligheden til at gøre jer opmærksom på vores nye Sydslesvigudstilling, som i
øvrigt er finansieret af midler fra Sydslesvigudvalget og er blevet udarbejdet i samarbejde
med Sønderborg Slot. Den er flot, og I er velkomne til i løbet af dagen at kommer herop på
scenen og se nærmere på de nye udstillingsplancher.
Så er vi kommet til

1. Valg af en mødeleder og en protokolfører
Forretningsudvalget foreslår SSW's landssekretær Martin Lorenzen som mødeleder. Er der
andre forslag fra landsmødets delegerede?
Det er der ikke. Dermed er Martin Lorenzen enstemmigt valgt.
Det næste ifølge vedtægterne er, at der skal udpeges en protokolfører. Som I ved, optages
vort landsmøde på cd for senere at blive udskrevet som landsmødets protokol. Ansvaret for
denne proces har generalsekretæren. Jeg foreslår derfor, at generalsekretæren står som
3/49
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protokolfører.
Er der nogen indvendinger imod det? - Det er der ikke. Tak.
Jeg giver ordet til landsmødets mødeleder, Martin Lorenzen.
Martin Lorenzen: God morgen alle sammen. Tak for valget og tak for tilliden. Jeg skal prøve
på at styre os igennem slagets gang i dag, og jeg håber, vi får et rigtig godt landsmøde med
en konstruktiv debat.
Vi begynder med de formelle ting i punkt

2. Landsmødets lovlighed
Allerførst skal jeg konstatere, at landsmødet er lovligt indvarslet. Ifølge vedtægterne § 10,
afsnit 10.1 (1), skal landsmødet afholdes hvert år inden 1. december og indkaldes skriftligt af
forretningsudvalget med mindst 8 ugers varsel, altså inden lørdag den 19. september 2015.
Indkaldelsen er dateret 17. september 2015, og blev udsendt samme dag.
Dermed kan jeg konstatere, at landsmødet er rettidigt indvarslet.
Ligeledes fremgår det af vedtægternes § 10, afsnit 10.1 (1), at dagsordenen og indkomne
forslag udsendes mindst 2 uger før landsmødet, altså inden lørdag den 31. oktober 2015.
Dagsordenen med indkomne forslag samt den Blå beretning blev sendt ud den
30. oktober 2015.
Endvidere står der i vedtægterne § 10, afsnit 10.2 (5), at landsmødet indvarsles i Flensborg
Avis eller på anden måde. Det skete torsdag den 1. oktober 2015 på SSF's KONTAKTsider. Ud over at alle delegerede fik en indvarsling tilsendt, blev Landsmødets dagsorden
omtalt torsdag den 5. november 2015 på SSF's KONTAKT-sider.
Dermed kan jeg konstatere, at landsmødet er lovligt.
Jeg går videre med punkt

3. Vedtagelse af den endelige dagsorden
Dagsordenen følger de vedtægtsbestemte rammer.
Jeg behøver ikke læse dagsordenen op – I kan se den bagved mig.
Har nogen i forsamlingen yderligere bemærkninger til dagsordenen? - Det ser ikke sådan ud.
Dermed er den vedtaget. I øvrigt stilles der i vedtægterne ikke krav om et bestemt antal
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delegerede, for at
beslutningsdygtigt.

landsmødet

er

beslutningsdygtigt.

Landsmødet

er

derfor

Lad os med det samme vælge stemmetællere. Vi har delt tællekommissionen op i 2 grupper,
således at valgene kan gennemføres hurtigere. Der er blevet foreslået:
1. tællekommission

2. tællekommission













Viggo M. Petersen
Helga Dittrich
Marike Hoop
Finja Schulz
deles om bordene nede i salen og
Birthe Hein-Richter
tager balkonen

Lars Petersen
Kerstin Pauls
Karen Rettig
Dorthe Weis Salchow
deles om bordene nede i salen og
 Susanne Schießl
tager balkonen

Jeg går ud fra, at forsamlingen er indforstået med tællekommissionerne, og at de dermed er
valgt.
Jeg har allerede en liste med hilsenbringere, og hvis der er flere, der ønsker at overbringe en
hilsen, kan de meddele det til generalsekretæren eller til mig.
Vi afbryder vores landsmøde og giver ordet til generalkonsul Henrik Becker-Christensen.
Generalkonsul Henrik Becker-Christensen: Kære landsmødedeltagere. Jeg vil gerne
overbringe jer en hilsen fra den danske regering - og fra Dansk Generalkonsulat. Grethe og
jeg har - som vanligt - glædet os til at være sammen med jer her i dag.
Aller først: Tak for en fyldig Blå Beretning. Den giver et godt indblik i nogle af de mange ting,
som Sydslesvigsk Forening beskæftiger sig med.
Hertil skal jo så lægges det store arbejde, der forgår rundt omkring i amterne og i distrikterne.
Noget er mere synligt end andet, men alle steder er aktiviteterne båret af et stort
engagement til gavn for medlemmerne.
Jeg vil gerne understrege, at det er denne daglige indsats på såvel lokalt som regionalt plan,
der har en afgørende betydning for det kulturelle virke inden for det danske mindretal.
Hvis vi løfter blikket, kan vi jo konstatere, at 2015 igen blev et jubilæumsår. København-Bonn
erklæringerne fyldte 60 år, det danske mindretals kontaktudvalg med forbundsregeringen
blev 50 år og Mindretalsrådet i Berlin 10 år. Vi har også markeret 70-året for befrielsen.
Hvert jubilæum har sin historie, men sammenfattende kan det konstateres, at godt naboskab
kræver pleje og en aktiv indsats. Det samme gælder det nationale samliv mellem mindretal
og flertal.
Det var begyndelsen til denne udvikling, som forbundskansler Konrad Adenauer og
statsminister H.C. Hansen lagde grunden til, da de i 1955 underskrev København-Bonn
erklæringerne. Og som vi i dag kan høste frugterne af.
Når det er sagt, så er mindretalspolitik ikke et afsluttet kapitel, men så at sige en levende
organisme, der udvikler sig i takt med samfundet og de udfordringer, som man til hver en tid
står over for. Friske eksempler herpå er løsningen af skolesagen og sikringen af ligestillingen
på dette område i den slesvig-holstenske landsforfatning. Så nu har vi landsforfatningens ord
for, at eleverne på de danske skoler også er ”100 % værd”.
5/49
SYDSLESVIGSK FORENING · PROTOKOL 2015

8
Jubilæer kommer og går. Sådan er det i sagens natur. Derimod er strukturdebat åbenbart et
evigt gyldigt fænomen. Det er det også i SSF's Blå Beretning, hvor vi sidste år kunne læse
om Sydslesvigting og Regionsmodel. Det var også på dagsordenen, da Samrådet i januar indeværende år - afholdt en Sydslesvig-konference på Jaruplund Højskole, hvor de
200 fremmødte diskuterede fremtidige samarbejdsmodeller inden for det danske mindretal.
Jeg tror, der var mange, der lige som jeg selv blev glade, da der efter mødet på Jaruplund
Højskole var to store foreninger, der - åndeligt talt - sendte hvid røg op og markerede
enighed om en revision af samarbejdsaftalen for Det sydslesvigske Samråd.
Siden kan vi jo konstatere, at ting tager tid. Men jeg håber, at alle foreninger nu er kommet
ind i opløbssvinget, og at der ikke er nogen der snubler, inden de når målstregen. Eller sagt i
klar tekst: At man snart bliver enige om en ny samarbejdsaftale, så der igen kommer fodslag
om den fælles indsats. For når det kommer til stykket, er alle jo afhængige af hinanden.
Nøgleordet er samarbejde. Et samarbejde, der i dagligdagen fungerer på bedste vis på både
lokalt og regionalt plan. Det er I, der er til stede her i dag, et godt bevis på. Mange af jer har så at sige - flere kasketter på og er med i flere foreninger og organisationer. Det er dette
samarbejde på kryds og på tværs der bevirker, at man kan løfte større opgaver og få så
mange som muligt i tale inden for det danske mindretal.
Jeg vil som afslutning gerne nævne et eksempel herpå.
Udgangspunktet var Folkemødet på Bornholm i 2014, hvor Flensborg Avis kunne bringe en
artikel med overskriften: ”Der tales for lidt dansk i mindretallet!”. Det fik fhv. skoleleder
Charlotte Bassler til at foreslå SSF, at der blev lavet et intensivt weekendkursus for familier,
hvor børn og forældre lærer dansk med og af hinanden.
Skoleforeningen syntes også, at det var et godt projekt, og ville gerne være med på lige
vilkår med SSF. Tilsvarende blev ideen også bakket op af Nævnet for
Voksenundervisningen.
Det første weekendkursus fandt sted i april i år på Højskolen Østersøen, og det blev en
bragende succes. Kurset var fuldtegnet på to-tre dage, og 60 familier måtte optages på
venteliste. Herpå blev de næste to kurser afholdt på Jaruplund Højskole. Og - hvis der er
økonomi til det - er det er tanken at fortsætte med endnu 4 weekendkurser.
Ja, når man samarbejder, kan man altså nå langt til gavn for helheden.
Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak for jeres indsats. Det gælder alle, der er til stede her i
dag. Og det gælder de mange, der rundt omkring i landsdelen er med til at styrke
sammenholdet i det danske mindretal.
Tak til formanden, tak til generalsekretæren - og andre aktive i Sydslesvigsk Forening - for et
godt samarbejde med Generalkonsulatet.
Med disse ord vil jeg ønske jer et godt landsmøde.
Martin Lorenzen: Tak. – Nu har formand for Sydslesvigudvalget, Kim Andersen, bedt om
ordet.
Formand for Sydslesvigudvalget Kim Andersen: Kære venner. Vi har glædet os til at
komme til landsmødet igen i år. Min kone og jeg har set frem til at komme her til Husum, og
tak til formanden og generalsekretæren for invitationen. Det er mig en stor glæde at kunne
overbringe jer en hilsen fra Folketingets Sydslesvigudvalg og dermed fra Folketinget. Vi har
været glade for i udvalget at følge SSF's arbejde og alle foreningers arbejde i det forgangne
år. Vi har haft mange møder og mange besøg, har været rundt og set mange af
mindretallenes institutioner. Det har været berigende og en fornøjelse hver gang.
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Mindretallenes arbejde går sin gode gang, konstruktivt med diskussioner og forhandlinger,
med åbenhed, gennemsigtighed, fri diskussion og ligeværd.
Jeg kan ikke lade være med at se det i en sammenhæng med det, som verden var vidne til i
aftes og i nat. Jeg har siddet oppe den halve nat og har i fjernsynet fulgt med i de
forfærdelige ugerninger, vi har været vidne til i Paris, og som vil komme til at præge vores
samfund fremover. Det står i så skærende kontrast til det, som I i jeres forening står for og
repræsenterer i det daglige. I er demokrater, I har demokratiske foreninger, I diskuterer jeres
strukturer, I er uenige, men I respekterer hinanden. I vil freden, friheden, ligeværdet,
ytringsfriheden, demokratiet. Det er der så åbenlyst så mange andre i vores verden, som
ikke vil, og det fik vi på den mest grusomme måde demonstreret i aftes og i nat i Paris. Jeg
synes, det er forfærdeligt. Det vil komme til at præge vores samfund på en meget uheldig
uhensigtsmæssig måde i en hel anden retning end det, vi er rundet af og det, vi ønsker at
præge fremtiden med. Men vi må holde fast, og her har I også jeres gerning, jeres plads at
udfylde. Opdragelsen af børn og unge, den evige påmindelse til os alle sammen, uanset,
hvor langt vi er nået i livet, om at ville fællesskabet, freden, friheden, ligeværdet,
diskussionen og samtalen, selv om den somme tider bliver højlydt. Alle disse værdier må
ikke lade sig kue eller trænge tilbage af mørkemænd, af terrorister, som ikke respekterer
vore værdigrundlag. I, jeres foreninger og jeres historie, er et så åbenlyst eksempel for
verden på, at I har villet den skandinaviske, den demokratiske, den frie verdens vej. I er flotte
eksempler på det! Mit håb er, at I vil blive ved i det spor, at I helt ude i de nære led vil påtage
jer denne opdragende og dannende rolle således, at vi kan stå fast på vores værdier og
fortsat kæmpe for og forhåbentlig også sikre fred og frihed, demokrati og ligeværd, ligestilling
mellem mennesker i vore lande. Det skal være mit håb for dette årsmøde i SSF og fremover.
Selv om dagen i dag naturligvis vil blive præget af de forfærdelige hændelser i Paris, så vil
jeg med interesse følge jeres drøftelser. Jeg ved, de kommer til at foregå i den hel rigtige
ånd, og det skal vi i fællesskab holde fast ved.
Også i det lys er jeg glad for at kunne fortælle jer, at der inden længe i Folketinget bliver
fremsat et lovforslag til revision af Sydslesvigloven, som udover at rette nogle tekniske ting til
i forhold til de erfaringer, der er indhøstet med loven siden den trådte i kraft i 2010, kommer
med yderligere tilføjelser i retning af åbenhed, demokrati, nemlig derved, at udvalget udvides
fra fem til syv personer, og at det bliver lovfæstet, at den ansvarlige ressortminister på
baggrund af en redegørelse, som udvalget udarbejder, afleverer en skriftlig beretning til
Folketinget, som så kan indgå i en åben og fri debat der i det omfang, at Folketingets
medlemmer ønsker det og løfter den med i salen. Det er et forsøg på at leve op til
oplysningsforpligtelsen, til demokrati, til diskussion, at få også mindretallets sag højere op på
den danske politiske dagsorden og dermed den danske offentlighed. Det er noget, der er
konstruktiv, synes jeg, og som vi fællesskab skal dyrke og arbejde for.
Jeg ønsker jer et godt årsmøde. Jeg ser frem til et samarbejde lige så konstruktiv det
kommende år, som tilforn. Der er mange ting, der skal afgøres. Vigtige ting er på
dagsordenen, og jeg er sikker på, at jeres værdier, jeres demokratiopfattelse, jeres værnen
om fællesskabet helt ud i de yderste led, vil stå sin prøve og også folde sig ud i de
kommende år.
Tak for indbydelsen - godt møde.
Martin Lorenzen: Tak til Kim Andersen. – I dag er der jo desværre ingen direkte
repræsentant fra landsregeringen til stede, men SSW's gruppeformand Lars Harms er til
stede og har bedt om ordet.
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Formand for SSW's landdagsgruppe, Lars Harms: Kære venner, som SSW's nye
spidskandidat til landdagsvalget 2017 er det er mig selvfølgelig en særlig glæde i dag at
overbringe en hilsen fra partiet til SSF's landsmøde her i Husum. For os i SSW er SSF
selvsagt en meget vigtig samarbejdspartner, når drejer sig om mindretalspolitiske emner i
delstaten og selvfølgelig også i kommunerne. Derudover har SSW et godt og meget tæt
samarbejde i mindretalsrådet i Berlin med SSF, og i den forbindelse vil jeg gerne gøre det
klart, at SSW gerne har støttet SSF's og FUEV's projekt om at etablere et ”Mindretallenes
Hus” i Flensborg. Vi har jo blandt andet sørget for forskellige tilskud fra landet til SSF, der har
været med til at sætte projektet i gang, og i går er det jo også blevet offentliggjort, at også
forbundet nu støtter projektet med et pænt beløb. Selv om det i disse tider ikke er nemt at
finde penge til sådanne investeringer, har vi i fællesskab sat skub i projektet, og det er efter
min mening selvfølgelig også et nationalt anliggende for Berlin og København at fremsætte
rammebetingelser, så projektet også kan føres ud i livet.
I Slesvig-Holsten har vi i de sidste år opnået store fremskridt både for det danske mindretal
og for friserne. Det ved I sikkert alt om, fordi I læser jo alle sammen også Flensborg Avis.
Men på det seneste er der yderligere mindretalspolitiske fremskridt, idet det er lykkedes os at
få vedtaget et lovforslag i koalitionen, der fremover blandt andet fører til en lettere adgang for
at benytte dansk og frisisk i den offentlige forvaltning, uden at mulige oversættelser fører til
særlige omkostninger for det enkelte medlem af mindretallet. Samtidig skal kommunerne
fremover én gang i valgperioden afgive en beretning om mindretallets aktuelle situation i
deres område. Dermed sikrer vi, at de kommunale forvaltninger i Sydslesvig skal beskæftige
sig med mindretallenes forhold. Også disse eksempler viser endnu engang, hvor godt det er
for det danske mindretal og for friserne, at SSW sidder med ved regeringsbordet i Kiel.
Som friser vil jeg også benytte lejligheden til at takke SSF's ledelse med Jon Hardon Hansen
i spidsen for jeres understøttelse i arbejdet om at få mere frisisk undervisning i de danske
skoler i Sydslesvig. Det viser, at det danske mindretal og friserne arbejder tæt sammen for at
opnå vores fælles mindretalspolitiske mål. Netop dette tætte og gode samarbejde mellem
mindretallene er for mig at se en meget vigtig forudsætning for, at SSW i 2017 atter kan få et
godt valgresultat. Og det er det, jeg sammen med jer alle arbejder hårdt for hver dag.
Jeg ønsker jer et rigtig godt landsmøde og siger tak for opmærksomheden.
Martin Lorenzen: Tak til Lars. – Der er mulighed for flere hilsener senere. Nu vil vi først gå
videre med vores dagsorden.
Jeg vil lige nævne, at der nu er 141 delegerede af i alt 198 mulige stemmeberettigede til
stede. Det synes jeg er et meget godt fremmøde.
Så kommer vi til

4. Årsberetning v/ formand Jon Hardon Hansen
Jon Hardon Hansen: Kim kom ind på, at vores demokratiske værdier og vores nordiske
værdifællesskab er truet af sådanne terroraktioner, som vi har set her i aftes og i nat. Jo
vigtigere er det at stå sammen side om side og være solidarisk og kæmpe for de værdier, vi
har brugt århundrede på at vinde og leve på frit i et demokratisk samfund, hvor man kan ytre
sine meninger og ikke har brug for våben til at få sine ønsker og sin politik gennemført. Vi
klarer det i dialog og øjenhøjde blandt borgerne i vores samfund. Nu vil jeg godt bede jer om
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at rejse jer for med et minuts stilhed at mindes vore afdøde SSF-medlemmer fra det
forgangne år, og vores medfølelse går selvfølgelig til Paris til ofrene og til dem, der har mistet
et kært menneske i går nat.
Æret være deres minde!
Samrådet
Atter har Sydslesvigsk Forening lagt et travlt og begivenhedsrigt år bag sig. Ikke mindst
SSF's mange gøremål på det såkaldt ”udenrigspolitiske” plan på vegne af hele det danske
mindretal fylder meget i kalenderen.
Mange af disse overordnede opgaver, som SSF traditionelt tager sig af og i visse
sammenhænge vedtægtsbestemt i samarbejde med SSW, Skoleforeningen eller andre
relevante organisationer, er med til at sikre vort danske arbejde i mindretallet gode
rammebetingelser.
At varetagelsen af disse for mindretallet overordnede opgaver indebærer en lang række
repræsentative opgaver for SSF's ledelse i København, Berlin, Kiel og Bruxelles, er en
naturlig følge af SSF's portefølje.
Som ét ud af ikke ti, men nu ni medlemmer i Samrådet - Flensborg Avis trådte i løbet af året
ud af samme - er SSF både ifølge den gældende samarbejdsaftale og ifølge det udkast til en
ny samarbejdsaftale, som forhåbentlig kan præsenteres af en enig formandskreds på det
kommende samrådsmøde den 3. december på Flensborghus, et medlem af Samrådet på
lige fod med alle andre medlemmer, med taleret og én stemme.
Alle medlemmer af Samrådet bidrager med hver deres særlige opgaveområder til, at
mindretallet overordnet set kan leve og udfolde sin danskhed under de bedst tænkelige
vilkår. Alle medlemmer har hver især deres overordnede kompetenceområder, der flugter
deres respektive vedtægters formålsparagraffer.
Alle medlemmer af Samrådet er med deres særlige ansvarsområder med til at fastholde det
danske i Sydslesvig som en mangfoldig og farvestrålende broget buket, der giver hvert
medlem af mindretallet følelsen af at være del af et rigt og inspirerende fællesskab, der er
identificerbart som værende dansk.
På baggrund af en udtalt og gensidig vilje til oprigtigt at anerkende, at alle
Samrådsmedlemmer har en uundværlig betydning for trivslen af et rigt facetteret liv og leben
i Sydslesvig, kan det tætte, tillidsfulde og forpligtende samarbejde i hverdagen bære frugt og
udfolde sig fri for destruktive interne magtkampe om status, anseelse og vigtighed.
Hvis vi formår, også ved hjælp af en ny samarbejdsaftale, at få Samrådet til at fungere ikke
som en boksering, men som et fælles forum for konstruktive og åbne diskussioner om emner
af overordnet indhold, er vi nået meget langt.
Det er mit håb, at vi må lykkes med at give Samrådet en ramme og et indhold, der frem for
alt gavner og styrker sammenhængskraften i mindretallet.
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Mindretallenes Hus
Midt i en for Europa så urolig tid kom der et glædelig budskab dumpende ned, ikke fra
himlen, men fra Berlin. I forgårs har vi på Flensborg Avis’ forside kunnet læse om, at
politikerne i Forbundsrepublikkens hovedstad har bevilliget 600.000 euro til renovering af
C.C. Petersens tidligere pakhus i Nørregade.
Det er renoveringsmidler, der er med til at sætte konkret skub i det efterhånden meget
omtalte fredsprojekt Mindretallenes Hus, som SSF sammen med FUEN, BDN, Tysklands
mindretalskommitterede Hartmut Koschyk og mange andre gode politiske kræfter i
København, Berlin, Kiel og Flensborg har kæmpet for i en række år. Den politiske opbakning
til at realisere ideen om et informations-, dokumentations- og fredscenter for nationale
mindretal i Europa har det ikke skortet på.
Tværtimod. Senest i forbindelse med fejringen af Bonn-København erklæringernes 60-års
jubilæum i Berlin i marts måned var der udtalt støtte til projektet fra Danmarks og Tysklands
udenrigsministre Martin Lidegaard og Frank Walter Steinmeier.
Martin Lidegaard talte om ”lesson learned”. Ja, vi har her hos os vitterlig lært lektien. I løbet
af de sidste 60 år har danske og tyske ved fælles anstrengelse og vilje formået at forvandle
hadet til venskab godt hjulpet på vej af Bonn-København erklæringernes ordlyd og ånd.
Disse positive mindretalspolitiske erfaringer, vi her har gjort, er det meningen, at FUEN
sammen med SSF og BDN skal lade andre mindretal og flertal i konflikt få del i, som en
hjælp og en inspiration til at finde veje til en fredelig sameksistens, sådan som vi i adskillige
årtier kender til dem her.
Dermed ville vort grænseland og vor mindretalsmodel kunne være med til at bidrage og
fastholde freden i Europa.
Vi takker ikke mindst de forbundsdagsmedlemmer fra alle politiske partier, der har støttet
bevillingen på 600.000 euro til renovering af pakhuset, velvidende at vi er langt fra vejs ende,
for hele renoveringen af pakhuset er anslået til at ligge på i alt 2,7 millioner euro.
Der mangler altså 2,1 millioner, som vi håber, Danmark trods de aktuelle besparelser på
finansloven, sammen med Tyskland må bevillige i forståelsen af, at projektet kun kan
realiseres som en fælles bilateralt dansk-tysk opgave.
Sydslesvigudvalget
Mindretallets livline til det danske Folketing og regeringen er Sydslesvigudvalget, som efter
valget den 18. juni i år har konstitueret sig med Kim Andersen som ny formand, en god ven
og kending af vort mindretal. Endnu engang tillykke med udpegningen.
Vi har for indeværende mødt udvalgets tre nye medlemmer, Christian Juhl fra Enhedslisten,
Merete Dea Larsen fra Dansk Folkeparti og socialdemokraten Kristian Rabjerg Madsen
sammen med de genudpegede Kim Andersen og Martin Henriksen, blandt andet i
forbindelse med undervisningsminister Ellen Trane Nørbys tiltrædelsesbesøg i august, den
årlige besigtigelsestur i slutningen af oktober og endelig ved budgetkoordineringsmødet i
denne måned.
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I denne sammenhæng skal der fra SSF's talerstol lyde en stor tak til regeringen og
Folketinget for, at man trods en vedtaget 2 pct. sparerunde i Danmark har holdt
Sydslesvigbevillingen fri fra nedskæringer i samme størrelsesorden ikke bare for næste år,
men de kommende år.
SSF ser frem til et godt samarbejde og konstruktive drøftelser omkring projekter og
overordnede mindretalspolitiske tiltag og initiativer, muligvis også omkring et samarbejde på
Folkemødet på Bornholm. God vind til Sydslesvigudvalget, som efter næste folketingsvalg i
øvrigt udvides til syv medlemmer, som Kim Andersen allerede har været inde på i sin hilsen.
Slesvig-Holstens nye sprogpolitik
Delstatsregeringen har taget et seriøst initiativ til at redde de autoktone sprog som
eksempelvis frisisk fra at uddø. Dette ud fra erkendelsen af, at den kulturelle og sproglige
mangfoldighed i delstaten ikke opleves som en trussel, men som en berigelse for
grænselandet og dets borgere.
Sprogpolitikkens ideelle mål er at formidle civilsamfundet en forståelse for, at sproglig
diversitet og flersprogede borgere i vores globaliserede verden er en værdifuld kompetence
og ressource.
Handleplanens mål på sigt er at indføre obligatorisk undervisning i mindretals- og
regionalsprog ved de offentlige tyske institutioner i delstaten, og så vidt det overhovedet er
muligt også i vores danske institutioner inden for frisernes ”Siedlungsgebiet”.
Hvad angår mindretals- og regionalsprogenes synlighed i det offentlige rum, forestår der en
lang og sej kamp i forhold til de tyske medier.
Det er ikke nogen hemmelighed, at charta-sprogene i vor delstat bliver behandlet yderst
stedmoderligt af medierne. Både i de landsdækkende offentlige som private TV-stationer og
radiokanaler glimrer mindretalssprogene nærmest ved deres totale fravær. Heller ikke NDR,
af hvem man skulle forvente at blive tilgodeset, tilbyder mindretallenes seere og lyttere
programflader på deres modersmål.
Delstatens mindretalskommitterede Renate Schnack har påtalt dette misforhold over for
NDR’s medieråd, idet hun i sin skrivelse gør opmærksom på, at NDR ikke har medtaget
regional- og mindretalssprogene som en del af senderens public service forpligtelse. Endnu
har NDR’s Landesrundfunkrat ikke svaret på Renate Schnacks henvendelse. Vi venter
spændt.
Til gengæld er der en åbning i forhold til ZDF. Takket være delstatsregeringen får de tre
mindretalssprog frisisk, romanes og dansk samt regionalsproget plattysk en fast
repræsentation i ZDF’s Rundfunkrat fra og med sommeren 2016. Det bliver i første omgang
journalist dr. Karin Hauck, der kommer til at repræsentere de mindre talte sprog. Hvor mange
udsendelser der vil blive vist eksempelvis på dansk med tyske undertekster på ZDF i
fremtiden, må tiden jo vise.
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Endvidere har Medienanstalt Hamborg Slesvig-Holsten åbnet op for, at der kan etableres
fem lokalradiostationer med en FM/UKW-frekvens i fem regionale nærområder.
I SSF's høringssvar til overnævnte medieråd har kulturforeningen givet udtryk for, at vi ikke
har ressourcer til at drive en lokalradio. Men SSF opfordrer i sit høringssvar til, at de nye
lokalradioer forpligtes på at sende på mindretalssprogene.
På Sild har lokalradioen SYLTFUNK fået tildelt en FM-frekvens, som kan høres i godt og vel
hele Sydtønder amt. Både SSF, Friisk Foriining, Det Plattyske Råd og Sølring Foriining er i
forhandling med radiostationens ejer for sikre mindretalssprogene en fast ugentlig
sendeflade på kanalen.
Alt i alt kan man slå fast, at igen takket være regeringens seriøse sprogpolitiske tiltag, vil
mindretals- og regionalsprogenes synlighed i det offentlige rum i de kommende år blive
styrket betydeligt.
Dansk sprog
Omvendt kan man stille sig selv det spørgsmål, hvor essentielt et anliggende det egentlig er
for mindretallets medlemmer, at dansk i fremtiden vil kunne høres og ses noget oftere i de
offentlige og private tyske radio- og TV stationer.
For når man i Flensborg Avis kan læse om, at 95 pct. af det danske mindretal taler tysk, kan
man berettiget tvivle på, om der overhovedet er behov for eller rettere sagt eksisterer et
dybtfølt ønske om at kunne se og høre dansksprogede udsendelser i de tyske medier.
Korrekt, vi er ikke noget sprogmindretal - vi er et sindelagsmindretal. Vi kan, selvom vi
hverken kan tale eller forstå et ord dansk, være dansksindede.
”Minderheit ist, wer will” holder Bonn-København erklæringerne os fast på. Bekendelsen til
det danske er med andre ord ikke afhængig af, om man behersker det danske sprog eller ej.
For langt de fleste medlemmer af mindretallet er 1. sprog og dermed modersmålet tysk.
Dansk lærer man som barn i institutionen. Og kun dér tales det tilsyneladende ifølge
eksperterne, som vi også har kunnet læse om i vores avis. Og de voksne lærer det på et
aftenkursus, hvis de reelt gør det.
Spørgsmålet er så: Kommer langt den største del af mindretallets medlemmer nogensinde til
at føle sig hjemme i det danske sprog?
Kommer de til at føle sig trygge ved at tale det? Kommer de til at elske det så meget, at det
bliver til en uundværlig del af dem selv? Opleves det at tale det danske sprog som noget
trygheds- og identitetsskabende, en slags åndelig hjemstavn, der formidler fortrolighed og
sikkerhed?
Oplever vi, at det at tale dansk er en glæde? At det at tale det danske sprog er med til at
skabe et oplivende og oplysende fællesskab blandt ligesindede og ligetalende?
Selvom vi ikke er et sprog-, men et sindelagsmindretal, vil jeg alligevel tillade mig at stille det
spørgsmål, om det er muligt at føle sig hjemme og være fortrolig med det danske, når man
ikke taler eller helst undgår at tale sproget.
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Kan det danske mindretal blive til en dybfølt hjemstavn for de medlemmer, der har deres
Heimat i det tyske sprog og fastholder det uden at gøre et seriøst forsøg på at blive reelt
dansk-tysk to-sprogede, som det også fremgår af denne artikel i Flensborg Avis.
Foreningsarbejdet i amt og distrikt
Lad mig til slut komme ind på vort foreningsarbejde i amter og distrikter. Man har i avisen
kunnet læse om, at man på amtsgeneralforsamlingerne i det forløbne år har drøftet
distriktssammenlægninger.
Det er der tilsyneladende delte meninger om. Der er dem, der af den opfattelse, ”at afvikling
er lig med udvikling”. Mens andre omvendt mener, ”at afvikling er lig med tilbagegang”.
Man ser med andre ord både fordele og ulemper ved bevarelsen at distrikternes nuværende
størrelse henholdsvis en sammenlægning af dem til større enheder. I de små distrikter har
det visse steder været et problem at få valgt en fuldtallig bestyrelse.
I Flensborg by har man i løbet af en række år reduceret antallet af distrikter fra 22 til 8. Stod
det til byformanden, måtte antallet af distrikter godt komme ned på 5.
I Slesvig by, som har bestået af en række distrikter, er der for indeværende 2 distrikter
tilbage. Gottorp amts formand kunne forestille sig, at Sli-byen en dag kun lagde navn til et
enkelt distrikt.
På amtsgeneralforsamlingerne har meningerne som sagt været delte med hensyn til,
hvorvidt SSF i fremtiden skal satse endnu mere på at sammenlægge distrikter. Men uanset
om man er for eller imod distriktssammenlægninger, er og bliver det lokalafdelingerne, der
suverænt bestemmer, om man vil fusionere med et nabodistrikt eller ej.
Ser man på udviklingen i kulturforeningen, er antallet af distrikter i løbet af de sidste 10-15 år
dalet fra 120 til 80 distrikter, mens antallet af medlemmer er steget de sidste 5-6 år.
En debat om SSF's interne struktur, udvikling af kulturforeningens arrangementstilbud,
revitaliseringen af forbindelserne til venskabskredsene nord for grænsen, videreudviklingen
af et endnu tættere samarbejde med Skoleforeningen omkring optagelsen og indslusningen
af de nye forældre i mindretallet, er emner, der skal diskuteres i den kommende tid.
Flere alternative sprogkurser som det succesrige, som generalkonsulen i sin hilsen kom ind
på, der blev holdt en weekend i foråret på Højskolen Østersøen, motivationskurser til
styrkelse af en øget pligtvillighed blandt medlemmerne er alt sammen relevante temakredse
omkring foreningsudviklingen, vi i SSF bliver nødt til at beskæftige os med for at være rustet
til fremtidens udfordringer, der er præget af et individualiseret fritidsliv og et socialt samliv,
der mere og mere udfolder sig i den digitale snarere end i den fysiske verden.
Der er nok at tage fat på, og det gør vi med glæde, som de lidenskabeligt engagerede
foreningsfolk og ildsjæle vi er, der med hjertet på rette sted drives af kærligheden til det
danske i Sydslesvig.
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Det er fint at bære Valdemarsflaget på reversen synligt for enhver. Men det er en dybtfølt
fryd at bære Dannebrog i sit hjerte. Motivation nok til at ville gøre en frivillig indsats for
bevarelsen og udbredelsen af dansk kultur og sprog syd for grænsen.
Lad mig slutte min mundtlige beretning med at takke Sydslesvigsk Forenings og
mindretallets samarbejdspartnere. Uden de gode, konstruktive og tætte forbindelseslinjer til
Sydslesvigudvalget, Folketingets Præsidium, regeringen og Folketingets medlemmer,
Grænseforeningen samt kongehuset og generalkonsulen i Flensborg ville de danske i
Sydslesvig have trange livsvilkår.
På de indre linjer takker jeg Generalsekretariatet og Pressetjenesten med vores
generalsekretær i spidsen for en professionel servicering og behandling af de mange sager,
som SSF varetager til gavn, ikke kun for vores egen forening, men mange gange også for
hele mindretallet.
Endelig vil jeg takke mit forretningsudvalg og hovedstyrelsen for det gode og inspirerende
samarbejde i både stort og småt igennem det år, der nu er gået.
Også tak for det samarbejde, vi har i Samrådet, og den gode samarbejdsånd og -stil, vi har
fundet i formandsgruppen under Samrådet.
Tak skal I have.
Martin Lorenzen: Tak til formanden for hans beretning. Under pkt. 7 vil der være mulighed
for at drøfte beretningen.
Vi fortsætter med pkt.

5. Regnskabsoversigt
Jens A. Christiansen: Tak for ordet. Så skal vi over i en lidt kedeligere boldgade – de tørre
tal, men de er jo et væsentligt fundament for vores aktiviteter som forening her i Sydslesvig.
Den 17. marts 2015 drøftede og godkendte hovedstyrelsen enstemmigt årsregnskabet for
2014, revideret budget 2015 og budget 2016. I det følgende vil jeg fremhæve nogle nøgletal
og væsentligste punkter i årsregnskabet, som I også finder gengivet i Den Blå Beretning fra
side 65.
Side 66-67: Den uafhængige revisors påtegning og konklusion
Revisionen har ikke grund til forbehold.
Side 68: Regnskabs- og revisionsudvalgets beretning
Efter gennemgang af regnskabet vil formand for Regnskabs- og revisionsudvalget Gerd
Pickardt komme nærmere ind på udvalgets beretning.
Side 69: Sydslesvigsk Forenings årsberetning 2014
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Årsberetningen lægger sig i sin form tæt op ad resultataftalen, da årsberetningen skal gøre
status i forhold til de mål, vi har sat op, og hvorvidt målene er opnået. Jeg henleder
opmærksomheden på SSF's vedtægtsbestemte formål og overordnede mission, som er helt
klart præciseret i resultataftalen. Resultataftalen er dybest set vores kontrakt med den
danske stat og er udgangspunkt for de bevillinger, SSF får. SSF's virke er i resultataftalen
delt op i tre søjler. Der er den store søjle, der hedder kulturformidling, der er søjlen omkring
humanitært arbejde og social indsats, og så er der den store søjle, der hedder
interessevaretagelse for mindretallet overordnet.
I 2014 balancerer regnskabet med 5.686.515,19 € og udviser et underskud på 170.968,63 €.
Dette underskud hidrører fra en ændret regnskabspraksis, hvor SSF's ejendomme nu
afskrives med 2 pct. på driftsregnskabet frem for i balancen. Dette kræver den kommende
regnskabsbekendtgørelse, der træder i kraft 1. januar 2016. Men man har opfordret os til
allerede at begynde på den nye praksis. Uden disse afskrivninger ville regnskabet 2014 have
udvist et overskud på 2.000 euro. Denne bogholderitekniske ommøblering skal drøftes
nærmere med Sydslesvigudvalget og Undervisningsministeriet den 26. november i år. Der
skal findes en holdbar model, så vi følger den kommende regnskabsbekendtgørelse uden
dog at skabe usikkerhed omkring foreningens økonomi.
Side 75: Samlet vurdering
Her har jeg listet en samlet vurdering af foreningens aktiviteter i 2014 op, som der er heller
ikke kommet kritiske bemærkninger om fra København.
Side 79: Sammenstilling af regnskabet 2014
Driftsregnskabet balancerer som nævnt med 5.686.515,19 € og udviser et underskud på
170.968,63 €. Hovedområder er under Kulturelt område kontingentindtægter på
252.569,83 €, statens tilskud på 3.192.649,00 € samt et tilskud fra landet Slesvig-Holsten på
491.000,00 €. Under Formueforvaltning, altså diverse indtægter, har vi 995.736,46 €.
Side 85: X. Kontingent /gaver og tilskud
Budgettallet er på 527.610 €, og vi lander på 524.992,75 €, hvilket er i balance. Interessant
er her en stigning i kontingentet fra 245.000 € til 252.569,83 €. Dette hænger sammen med
den kontingentforhøjelse på 2,00 €, som vi i sin tid besluttede, og som gik øremærket til
SEPA-implementeringen. Under Diverse indtægter budgetterede vi med 30.000 €, men vi
lander desværre kun på 19.874,85 €. I budgetterne 2015 og 2016 er dette tal nedjusteret til
25.000 €. Ved pkt. 3 Statens tilskud er budget- og regnskabstallet 3.186.121 €. I budgettet
for 2015 er beløbet 3.243.300 €, altså en fremskrivning på 1,8 pct. I 2016 er budgettallet
3.717.223 €, og vi håber, at den indførte afskrivningsøvelse bliver kompenseret. Om det
lykkes på en fornuftig måde, vides endnu ikke. Vi har i slutningen af måneden et møde med
Sydslesvigudvalgets formand og regnskabseksperter fra Undervisningsministeriet for at finde
den rigtige løsning i forhold til de nye regnskabsbestemmelser.
I samme moment - selv om vores formand allerede har nævnt det - mener jeg, at det også
her bør nævnes, at vi er dybt taknemmelige for, at Sydslesvigbevillingen går fri for den
såkaldte 2 pct. omprioritering i forslaget til finansloven 2016 og de kommende fortløbende år.
Det er en stor sikkerhed og en stor tillid, man derigennem fra Folketingets og regeringens
side viser det danske mindretal.
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Pkt. 5 Tilskud fra Landet Slesvig-Holsten
At budgettallet er på 456.000 € og regnskabstallet på 491.000 € hænger sammen med, at
her er de 30.000 € indeholdt til Fælleslandboforeningen, der som så mange andre midler til
mindretallet fra tysk side kanaliseres én bloc til SSF, og vi fordeler internt midlerne videre til
andre organisationer efter en fordelingsnøgle.
Side 87: XII. Ejendomme administreret af SSF
Her drejer det sig om de ejendomme, hvor vi har en brugeraftale med Skoleforeningen.
Budgettallet på saldolinjen ligger på 65.000 €, mens regnskabet udviser 72.197,19 €. Dette
tal hænger sammen med, at vi i 2014 har haft lavere indtægter.
XIII. SSF's ejendomme
Mens budgettallet er på 220.000 €, ligger regnskabstallet på 271.648,14 €. Her kommer
afskrivningen på vore egne ejendomme på 341.633,17 € ind i billedet, hvilket nu er nyt i
vores driftsregnskab. Dette fortsætter i 2015 og 2016.
XV. Foreningens pensionistboliger
Her er budgettallet 108.000 €, og vi lander på 8.701,09 €, hvilket også skyldes afskrivning.
Det er ren regnskabsteknisk, og vore revisorer har godkendt det. Vores ejendomsområde
kommer med flytning af afskrivningen til at hænge anderledes sammen.
Side 87 XVI. Teaterarbejde og koncerter
Her kan det glædeligt konstateres, at teater- og koncertområdet igen har et velafbalanceret
regnskab, og det siger jeg tak for.
XIX. Danevirke Museum
Her har vi saldoudgifter i budgettet på 17.100 € og på 20.522,679 € i regnskabet. Der var
højere udgifter end forventet, nemlig 57.118,77 € mod de budgetterede 42.000 €. De øgede
udgifter skyldes øgede aktiviteter, flere udstillinger etc. Derfor har vi besluttet at tilpasse det i
2015 og 2016 med en budgetforhøjelse på 3.000 €. Det er flere år siden, museets budget
reelt er blevet forhøjet. I det hele taget må man bare konstatere, at museet kører på et meget
pauvert budgetgrundlag. At der så alligevel kan komme så meget godt ud af vores
museumsdrift i Danevirke, skyldes, at vi også har mulighed for at trække fondsmidler til os.
Udgifterne til aktiviteterne i forbindelse med 1864-jubilæet var i stort omfang finansieret via
fondsmidler.
Side 89: XXI. Kulturaktiviteter i distrikterne
Her vil jeg bare konstatere, at det er godt at se, at man nu igen har fundet sit økonomiske
leje, efter at vi havde udfordringer for et par år siden.
Side 91: Balance pr. 31. december 2014
Her vil jeg gøre opmærksom på anlægsaktiver. De udgør i alt 22.000.385,45 €. I alt har vi
likvide midler på 247.774,94 €, omsætningsaktiverne udgør 334.706,54 €, og vi har samlede
aktiver på 22.335.091,99 €.
På passivsiden har kapitalkontoen pr. 31. december 2014 en saldo på 14.630.463,75 €. I
Fonden af 1952 og Fonden af 1956, som vi også kalder Slesvigsk Kreditforening, er der
midler på i alt 1.713.458,92 €, der er midler, som SSF forvalter på vegne af Slesvigsk
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Kreditforening. Det er altså ikke penge, vi har adgang til, og som udligner sig selv. Statens
mellemregning udgør pr. 1. januar 2014 2.103,59 €. Underskuddet udgør som tidligere
nævnt 170.968,63 €, så resultatet under dette punkt bliver 168.865,04 €. Før har vi udlignet
via balancen, nu udligner vi via driftsregnskabet. Kapitalen i alt er på 16.343.922,67 €.
Gælden udgør i alt 5.991.169,32 €, og passiverne stemmer overens med 22.335.091,99 som
aktiver.
Det var de hovedtal, jeg ønsker at fremføre her. I kan også se en samlet oversigt over
økonomien vedrørende forsamlingshusene, både dem, vi administrerer og dem, vi ejer. Her
er ikke noget særligt nyt under solen.
Til sidst, men ikke mindst, vil jeg takke for det gode samarbejde med SSF's Regnskabs- og
revisionsudvalg, der består af formand Gerd Pickardt, Uwe Axen og Ebbe Paulsen samt vore
revisorer fra Sønderjyllands Revision og H.P.O. Wirtschaftspartner.
Ligeledes vil jeg også gerne herfra kvittere og sige tak for et godt samarbejde med SSF's
formand. Jeg kan kun konstatere, at samarbejdet fortsat kører i god gænge - med en vis
tilpasningsevne lykkes alt. Jeg siger selvfølgelig også tak til hovedstyrelsen og til
forretningsudvalget. Nej, helt alvorligt - der er en god stemning, vi har et godt samarbejde og
vi har en god dialog.
Ud over de klassiske kulturelle og mindretalspolitiske opgaver, som SSF løfter for hele
mindretallet - Jon har været lidt ind på det - har aktiviteterne i 2015 været præget af særlige
begivenheder. Først og fremmest markeringen af 60-året for Bonn-København
erklæringerne, men også 50 år for Kontaktudvalget, som generalkonsulen var inde på. Men
der har også været en lang række andre aktiviteter, som præger vores foreningsarbejde. Vi
har haft foreningsudviklingen, Folkemødet på Bornholm, Mindretallenes Hus - som jeg i dag
glædeligt kan konstatere, at vores indsats har givet et resultat med 600.00 €, men vi er langt
fra målstregen. Men alle de her aktiviteter og flere til har virkelig trukket på
generalsekretariatets og sekretariaternes ressourcer. Ligeledes må man sige, at indsatsen
på Christiansborg og i Berlin ikke kommer af sig selv. Dertil kommer, at generalsekretariatet,
som vi også har hørt, servicerer Samrådet og koordinerer arbejdet foruden hele vores eget
serviceapparat. Og i øvrigt, og det er måske det vigtigste lige netop nu: Uden effektiv
administrativ-teknisk støtte, og det praktiseres på alle danske sekretariater i Sydslesvig, ville
meget af det, vi trækker frem sådan en dag som i dag, slet ikke kunne lade sig gøre. Det
gælder både i generalsekretariatet, men ikke mindst også ude i sekretariaterne rundt
omkring i amterne og distriktsbestyrelserne.
Alt i alt, kære venner, prøv engang at tænke på, hvor mange aktiviteter I har i hvert jeres
distrikt og amt, og så prøv på at gange det med en faktor på 8 til 10. Så kan I se, at der er
mange både i søen. Opgaverne bliver ikke mindre, og det til trods for, at SSF de sidste 15 år
kun har udvidet medarbejderressourcerne med ét årsværk. Det vil jeg gerne se gentaget,
ikke bare her i Sydslesvig, men gerne også i kongeriget som sådan. Så vi løber hurtigt, må
man sige. Uden engagement og fleksibilitet i forhold til skæve arbejdsdage ville
sekretariaternes høje ydelsesniveau ikke være muligt. I fællesskab med vore mange frivillige,
også i forretningsudvalget og i hovedstyrelsen, og andre organisationer binder I, kære
medarbejdere, Sydslesvig sammen. Tak for det!
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Skal vi ikke give byens bedste hold et klap med på vejen?
Tak skal I have.
Martin Lorenzen: Tak til Jens. Regnskabsoversigten skal kun tages til efterretning, idet
revideret regnskab 2014, budget 2015 og budget 2016 allerede er blevet godkendt af
hovedstyrelsen. Men selvfølgelig er der også mulighed for under pkt. 7 at spørge ind til
regnskabet.
Vi går videre til pkt.

6. Regnskabs- og revisionsudvalgets beretning
Martin Lorenzen: Gerd Pickardt, udvalgets formand, har nu ordet.
Formand for Regnskabs- og revisionsudvalget, Gerd Pickardt: Kære venner, I har jo
hørt mange tal, og det er en gang imellem også en fornøjelse at beskæftige sig med de her
tal. Det er ikke altid lige sjovt, men sådan er det jo nu en gang, også for os i
revisionsudvalget.
For 2 år siden startede jeg min beretning med at kommentere et underskud, og der kunne
jeg i denne sammenhæng henvise til et meget stort udbud af kulturarrangementer - og som
jeg dengang nævnte - kultur koster penge!
At jeg i år fra dette sted på udvalgets vegne skal kommentere et underskud, som I lige har
hørt, lydende på 170.968,63 €, har som sagt intet med det kulturelle arbejde at gøre.
Underskuddet er en følge af ændret regnskabspraksis, som vi efter opfordring for første gang
har gennemført for året 2014. I driftsregnskabet for året 2014 har den nu anvendte
regnskabspraksis medført, at resultatet er reduceret med 373.632,78 €, og det kan
foreningen selvfølgelig ikke kompensere med indtjeninger. Det er heller ikke vores opgave.
Efter endt skolegang i 1957 - og det påstås, at jeg var rigtig god til matematik -, var en de
første ting, jeg tog til mig under min uddannelse på Handelslehranstalt i Flensborg, at når
man ser på sin „Gewinn- und Verlustrechnung“ - det er driftsregnskabet - ja, så skal man
tjene til afskrivning, inden man selv får noget. Og det er netop det, vi ikke kan i SSF med den
nu anvendte regnskabspraksis.
På et møde den 2. marts i år har vi fået forelagt det reviderede regnskab. Vi har konstateret,
at regnskabet 2014 er opstillet jf. bogholderiets tal. Vi har - som altid meget grundigt gennemgået de enkelte posteringer og har taget hensyn til revisionens bemærkninger til
dette regnskab.
Vi kan konstatere, at foreningens tingbogsattester og værdiansættelse af SSF's ejendomme
følges op. Sikring af foreningens og de tilsluttede organisationers skattefrigørelse, som er
meget vigtigt, finder løbende sted. Ledelsen orienteres løbende, hvad økonomi- og
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budgetudviklingen angår. Hvad den fremtidige håndtering af afskrivningen angår, er dette
også drøftet med de øvrige danske foreninger, og vi har også drøftet det i Samrådet.
Vi har i vores beretning af 2. marts 2015 anbefalet, at der skal findes en løsning, hvad
afskrivning på mindretallets ejendomme angår. Dette sker netop i disse uger. Jeg glæder mig
til mødet den 26. november.
Revisionen er udført under iagttagelse af „Bekendtgørelse Nr. 1720 af 21. december 2010
om regnskab for - revision af - og indhentning af oplysninger fra foreninger og organisationer
m.v., der modtager tilskud fra Sydslesvigudvalget.“ Efter vores opfattelse indeholder
regnskabet alle de oplysninger, som er nødvendige for de bevilgede midlers anvendelse og
Sydslesvig Forenings økonomiske status pr. 31.12.2014.
Årsregnskabet samt status pr. 31.12.2014 er aflagt i overensstemmelse med lovgivningens
og vedtægternes krav - det har Jens også været inde på -, hvad regnskabsaflæggelse angår.
Vi vil fra udvalget gerne fremhæve, at budgetdisciplinen i året 2014 gennemgående er blevet
håndhævet med stor omhu. Samtlige mål i resultatopgørelsen 2014 er opfyldt.
På denne baggrund anbefaler vi godkendelse af driftsregnskabet pr. 31.12.2014 som udviser
et underskud på € 170.968,63 €, samt status, som balancerer med 22.335.091,99 €.
Så meget omkring regnskabet - også igen i år har Jens-Søren Jess og medarbejdere udført
et godt stykke arbejde!
I skal ikke stemme om dette talværk - det var ordene, tak.
Martin Lorenzen: Tak til Gerd Pickardt. Vi kommer til pkt.

7. Drøftelse og godkendelse af årsberetningen samt decharge
Martin Lorenzen: Nu har I mulighed for at komme med spørgsmål eller kommentarer. Jeg
synes, der er nok at tage fat på. Jeg kan lige nævne nogle stikord, som jeg har noteret mig:
SSF's formand spørger: Tales der nok dansk i det danske mindretal? Hvordan skal vi i
fremtiden samarbejde i Samrådet? Hvordan skal samarbejdet i SSF være? Er der behov for
flere distriktssammenlægninger? Og sidst, men ikke mindst, blev der under punktet
’regnskab’ nævnt afskrivninger og underskud i SSF. Er der folk, der gerne vil spørge ind eller
kommentere?
Af hensyn til protokollen bedes I venligst først nævne jeres navn og hvilket amt og distrikt, I
kommer fra.
Delegeret for SSF Sct. Jørgen/Mørvig Wilma Nissen: Jeg vil gerne sige noget til
sammenlægning af distrikter. I vores amt er der sikkert 5 distrikter, der blev sammenlagt i
Flensborg. Vi er over 700 medlemmer, og det synes jeg er ret meget for en
distriktsbestyrelse. Jeg synes, vi skal være forsigtige og omhyggelige med at sige, at vi skal
være ét stort distrikt med tusinder af medlemmer. Hvis det alligevel skal være sådan, må
man gøre sig tanker om, hvordan man vil håndtere medlemsplejen, som er meget vigtig.
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Som kasserer i mit distrikt har jeg meget kontakt til vores medlemmer, og det er vigtigt at
lære medlemmerne at kende, som stadig holder til i SSF. Der er jo mange, mange
medlemmer, der er trofaste, fordi de har gået i dansk skole eller f.eks. har haft godt af Dansk
Sundhedstjeneste, men man ser dem bare ikke. Men når de får besøg i anledning af
fødselsdage eller jubilæer, så glæder medlemmerne sig alligevel.
Formand for SSF Flensborg by og distriktsformand for SSF Flensborg-Nord Preben K.
Mogensen: Jeg er den byformand, der ifølge formandens beretning mener, at 5 distrikter i
Flensborg er nok. Men det er ikke derfor, jeg er gået herop, selv om jeg selvfølgelig også
kommer ind på dette emne. Jeg har tre ting. For det første: Når man har hørt en god
beretning - og vi skal høre flere - er det god gammel skik og tradition, at man siger pænt tak,
fordi man har hørt en god beretning, og også for de tanker og det stor arbejde, der ligger bag
sådan en beretning. Derfor en stor og hjertelig tak til formanden og til forretningsudvalget.
Det næste, jeg gerne vil sige noget om, er Samrådet. Jeg vil gerne herfra give udtryk for min
helt uforbeholdne opfattelse, at vi alle sammen er enige om, at der er brug for et stærkere
samarbejde. Stærkere sammenhold eller sammenhængskraft - dette ord brugte formanden. I
denne sammenhæng vil jeg komme med en bemærkning til Sydslesvigudvalgets formand.
Hvis vi ikke kan dannes nok, hvis vi ikke bruger det danske sprog nok, hvis vi ikke læser
Flensborg Avis nok - selv om der er rigelig med tysk i denne avis, og derfor kan vi også følge
med, hvis vi ikke kan dansk - men hvis vi ikke kan følge rigtig med på dansk, så kan vi da
altså kun være dybt forbavsede og dybt forundrede over - og det er en af de store glæder
ved at kunne dansk - at vi er sparet for ikke at skulle spare 2 pct. Hvorfor går vi fri? Og så
kommer vi til det næste, nemlig ordet ’men’. Det må jo så forpligte os yderligere i Samrådet, i
mindretallet på alle niveauer at udvise større sammenhængskraft, større vilje til og glæde
over det arbejde, som faktisk er vores. Vi er ildsjæle kort og godt. Og vi er jo gammeldags.
Allerede da jeg for 30 år siden kom til Sydslesvig, fik jeg af Signe Andersen at vide, at jeg var
gammeldags. Jeg vil gerne påpege i min måde at arbejde på - og nu er jeg oven i købet
blevet byformand i Flensborg, den største ære, der indtil nu er kommet på min vej - så er det
jo udtryk for et stykke arbejde, der skal gøres og man må gå ind i det, men det er ikke så
nemt. Og vi føler ofte nok, at der er så mange andre ting, der tager vores kræfter og vores
opmærksomhed. Men vores arbejde er det værd og den dybe forbavselse, forundring og
taknemmelighed over, at vi går fri for at skulle spare 2 pct. – ja, den må jo så komme til
udtryk i, at vi faktisk arbejder desto mere, også i Samrådet, hvor jeg bestemt mener, at
regionsmodellen er den vej, vi skal gå, ikke nogen som helst tvivl om det. Vi er et mindretal
og alt, hvad vi har, er mindretallets ligegyldigt om det er SSF's eller de andres.
Så kommer jeg til det 3. punkt. Wilma har allerede taget emnet op, nemlig spørgsmålet om
sammenlægninger. Ifølge formandens beretning vil jeg jo gerne ned fra 8 til 5 distrikter i
Flensborg. Og hvorfor vil jeg det? Det er ud fra en overvejelse, som er landsmødets, som er
enhver generalforsamlings, nemlig hvordan bruger vi vore ressourcer, selv om vi ikke skal
spare 2 pct.? Hvordan bruger vi dem bedst? Hvordan sikrer vi os, at vi for fremtiden kan føre
vort arbejde videre på en forsvarlig måde, faktisk så godt, som det er muligt? Her nævner
Wilma et ømt punkt. I det øjeblik, vi må sige, at vi er nødt til at slutte os og arbejde tættere
sammen, hvordan forhindrer vi så, at vi i vores store enheder ikke mere har kontakt til vore
medlemmer, dem, der ikke kan komme nogen steder og som vi også er til for? Dette er ikke
cirklens kvadratur, det er simpelthen vores opgave, det er det, vi skal. Det gælder på alle
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niveauer. Det gælder for Samrådet, hvor jeg absolut forventer, at de er forbilledlige, og det er
lige nu stadig omvendt. De lokale små distrikter er forbilledlige med hensyn til det lokale
samarbejde og kontakt ude i alle hjørner og kanter. Og jeg forventer absolut af vores
Samråd, at de er det samme. Og jeg forventer absolut også af os alle sammen, at vi er dybt
taknemmelige for den mulighed, vi har for at eksistere som mindretal og bruge vores sprog.
Så lad os se at komme videre og prøve at se, hvor det bærer os hen. Jeg er ret
fortrøstningsfuld, også med hensyn til det, Wilma siger. Det er jeg meget taknemmelig for,
nemlig at blive mindet om, at det, der kendetegner os som mindretal - jeg er gammeldags er især én ting, nemlig, at vi er et netværk, hvor vi kender hinanden og skønner på hinanden
og skønner på det folk og fællesskab, vi hører til, som hedder det danske.
Erik Sjøstrøm, SSF-medlem i distrikt Satrup/Havetoft: Jeg har to ting, jeg godt vil sige i
dag. Det ene er, det var dejligt at høre den unge pige nævne det om de små distrikter, hvor
man kender hinanden, hvor man har en personlig kontakt til hinanden. Alle os, der sidder her
i dag og ofte, når vi mødes, vi ved, hvad mindretallet er, og vi taler dansk, og vi er helt med.
Men der er jo flere, som har en mindre tæt kontakt, men det er meget, meget vigtig at bevare
kontakten.
Og så tales der så meget om, at vi taler for lidt dansk. Alt efter, hvor man kommer fra, om fra
Ribe, Vendsyssel, København eller Bornholm, så har man hver sin måde at tale på. Vi i
Sydslesvig har vores måde at tale på. På den anden side er vi nødt til også at bruge det
tyske sprog i dagligdagen, ellers kunne vi jo ikke leve her. Noget siger vi på dansk, og noget
andet, f.eks. følelser og tanker, føler vi kan vi bedre sige på tysk. Noget andet kan man så
igen bedre sige på dansk. Det kan folk udefra have svært ved at forstå, de hører kun, at vi
ikke taler dansk. Der er Færøerne, hvor der tales færøsk og dansk, på Grønland taler man
grønlandsk og dansk - de har også erfaringer på to sprog.
Så har jeg et andet spørgsmål til dem, der er kommet fra Danmark i dag. Jeg læser dagligt i
Flensborg Avis, at vi gør Danmark lidt større. Nu har jeg en datter, der har dansk
statsborgerskab, men er vokset op og har haft skolegang i Sydslesvig. Da hun også har
familie i Sverige, har hun i sin barndom tit også været på ferie i Sverige. Hun har studeret på
Lunds Universitet, og nu er hun blevet truet med at blive statsløs. Det er ikke rart at opleve,
at ens egen datter bliver statsløs. Her tænker vi så på den forbindelse mellem Sydslesvig og
Danmark og spørger os selv, om der er noget, der rent juridisk ikke rigtigt fungerer, når man
altså mener at skulle gøre hende statsløs.
Tak skal I have, fordi I gad høre på mig.
Martin Lorenzen: Ja, tak. Er der flere kommentarer eller indlæg? - Det ser ikke sådan ud. Så vil formanden kommentere nogle af indlæggene.
Jon Hardon Hansen: Jeg vil kort sige noget til Wilmas ord om distriktssammenlægninger.
Du har fuldstændig ret, at distrikter kan blive så store, at det går hen og bliver upersonligt.
Og at man så heller ikke som medlem af så stor en forening føler sig forpligtet i sit
nærområde til at tage et nap med og engagere sig. Der har de mindre distrikter en klar
fordel, fordi her kan bestyrelsen følge medlemmerne på en helt anden måde med besøg
m.m., som de også høster megen taknemmelighed for. Også på Sild har det ikke været nemt
at fusionere tre distrikter til ét - det tager tid at vokse sammen og se det store fællesskab. På
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den anden side kan det også blive så småt, at man ikke kan skabe noget fællesskab i et
distrikt mere eller kan få valgt en bestyrelse. Og det er dér, jeg mener, at man skal overveje,
om man ikke kan går ind i en eller anden form for samarbejde med nabodistriktet. Men som
jeg sagde i min beretning, så bestemmer distrikterne suverænt selv, hvad de vil.
Til vores byformand vil jeg sige, at jeg bare kan give dig ret. Det er et skulderklap til det
danske mindretal, at vi er gået fri for at spare de 2 pct., og det skulle vi kvittere ved netop at
løfte i flok også inden for Samrådets rammer og få ildsjælen til at få ilden til at brænde i
sjælen.
Til emnet sproget vil jeg sige, at tysk jo ikke er et forkætret sprog, men derimod et etableret
sprog i det danske mindretal. Det jeg lægger op til er, at det danske og det tyske sprog er på
øjenhøjde, og at vi bestræber os på, at det danske sprog hos alle os, der er medlem af
mindretallet, får en status som et hjertesprog. Og at vi kan tale det hjertesprog lige så godt
som det tyske sprog. Mit håb er, at netop nu etableringen af vuggestuer rundt omkring i
Sydslesvig vil fremme og styrke det danske sprog. Nu kan vi tale om, at et barn, hvis hjem
ikke er dansksproget, kommer i en dansk institution og starter sin karriere i vuggestuen, øver
dansk fra første dag. Så vi kan glæde os over, at der åbnes vuggestuer over alt i landet, og
det på sigt absolut vil styrke det danske sprog i det danske mindretal.
Martin Lorenzen: Er der flere ordmeldinger eller kommentarer til formandens beretning? Det ser ikke sådan ud.
Så vil jeg foreslå, at der nu stemmes om formandens årsberetning. Formanden har ønsket
en skriftlig stemning. Derfor beder jeg om, at de delegerede tager den gule stemmeseddel
nr. 1 og skriver ja, hvis man kan godkende beretningen, ellers skriver man nej eller også kan
man afholde sig. Jeg vil gerne bede tællekommission 1 om at være klar til at indsamle
stemmesedlerne.
Har alle afleveret deres stemmesedler? Godt, så kan tællekommissionen gå i gang med at
tælle stemmerne op.
(Herefter en kort pause.)
Martin Lorenzen: Vi genoptager mødet. Jeg kan bekendtgøre afstemningsresultatet for
formandens årsberetning:
afgivne stemmer
deraf ugyldige
blanke stemmer
ja-stemmer
nej-stemmer

137
0
4
131
2

Dermed er formandens beretning godkendt, og der er givet decharge. Tillykke med det.
Før vi fortsætter med punkt 8 af dagsordenen, afbryder jeg igen mødet, for der er yderligere
venner fra Danmark, der gerne vil overbringe en hilsen. Som den første vil 1. næstformand
for Grænseforeningen, Jens Andresen, overbringe en hilsen. Værsgo.
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1. næstformand for Grænseforeningen, Jens Andresen: Tak for velkomsten og
muligheden for at overbringe en hilsen fra Grænseforeningens bestyrelse.
Tak til SSF's landledelse og sekretariat for et godt samarbejde i det forløbne år. Vi mødes jo
ved mange lejligheder og får, synes vi, løst mange fælles opgaver, en hel del af dem endda
med succes.
Grænseforeningens hovedopgaver omfatter to grupper af aktiviteter, som vi i dagligdagen
plejer at kalde på den ene side ”Mødet” og på den anden side ”Det almindelige
oplysningsarbejde”.
Mødet består i at formidle og bistå personer fra Sydslesvig og den danske befolkning i at
mødes og lære hinanden at kende.
Det almindelige oplysningsarbejde om Grænselandet og dets forhold består i udgivelsen af
vort blad Grænsen, indlæg og kronikker i pressen, udarbejdelse og udgivelse af
undervisningsmateriale, afholdelse af kurser for lærere og undervisere og meget, meget
andet.
Jeg kan ikke stå her i dag uden at give udtryk for taknemmelighed over, at spørgsmålet om,
hvordan vore venskabsforbindelser skal fungere i fremtiden, er sat på landsmødets
dagsorden. Det viser jo i hvert fald, hvor tæt forbundne vi er.
Det, at I sætter det på dagsordenen i dag, falder fint i tråd med, at Grænseforeningens
bestyrelse har nedsat et udvalg med titlen: ”År 2020 – og hvad så?” Kort sagt, - hvordan skal
en forening, der om få år er mere end 100 år, fortsat fungere? Er noget af det, vi gør
forældet? Er der nye behov, der matcher foreningens formål, og som vi slet ikke har
opmærksomheden rettet på i dag?
Foreningens vilkår forandres i takt med samfundet generelt, og i særdeleshed i takt med
forholdene i grænselandet. Og i relation til venskabsforbindelser betyder livsstil og nye
måder at opleve fælles interesser på en hel del.
Vi har f.eks. svært ved at finde flere feriebørnsværter, men det går helt fint med at sende
børn på udvekslingsophold. I sidste uge var der 135 børn, der besøgte Sydslesvig.
Vi har stadig mange lokalforeninger, der plejer deres venskabsforbindelser til lokale
foreninger i Sydslesvig, men de bliver færre, og deltagerne bliver ældre. Som mange andre
foreninger vil vi frygteligt gerne have mere fat i den bredde gruppe, der hedder
”børnefamilien”, men af naturlige årsager hører de jo til de mest fortravlede i vort samfund.
De er bestemt ikke uinteresserede, men ofte prioriterer de altså anderledes.
Vi er meget interesserede i at høre, hvad I kunne tænke jer eller ser som mulighed for nye
måder at mødes på.
Vi vil i Grænseforeningens bestyrelse heller ikke lægge skjul på, at vi har fulgt jeres
diskussioner om, hvordan I skal organisere jer, og hvem der skal have mandat til at
repræsentere mindretallet som helhed. Vi glæder os over de gode tanker, der er bragt til
torvs og håber, at det fører til den organisationsopbygning, I mener at være bedst tjent med.
Det er dog ikke en diskussion, der på nogen måde forhindrer eller forsinker det samarbejde,
vi har med jer i SSF eller for den parts skyld med alle de andre sydslesvigske organisationer
eller foreninger.
Jeg vil slutte med at takke for den gode dialog, vi har med hinanden, og det konkrete
samarbejde, som jo ofte går ud på at understrege det gode, som det er at være med i det
fællesskab, som vi betegner som det danske.
Godt Landsmøde.
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Martin Lorenzen: Som den næste har formand for Danmarks-Samfundet, Erik FagePedersen, bedt om ordet.
Erik Fage-Pedersen, formand for Danmarks-Samfundet: For at man nu ikke skal være i
tvivl om, hvor jeg kommer fra, så har jeg taget et lille Dannebrogsflag med herop.
Aller først tusind tak, fordi Danmarks-Samfundet igen i år er blevet inviteret med her til
Landsmødet. Vi er meget glade for, at vi på den måde får lejlighed til at takke Sydslesvigsk
Forening for jeres store støtte til vort arbejde og for, at vi får lov til at deltage i årsmøderne
med vores få udstillinger. Det betyder, at vi samtidigt på den måde får lov til at gøre lidt
reklame for os selv og for vort arbejde. Så derfor er det mig en stor glæde at få lejlighed til at
overbringe Landsmødet hele Danmarks-Samfundets bedste hilsner og ønsker om et godt og
udbytterigt møde.
Det gode samarbejdet mellem SSF og Danmarks-Samfundet går helt tilbage til
Genforeningen, men vi er meget glade for, at forholdet synes at blive bedre og bedre. Jeres
opbakning til arbejde for vort nationale symbol intensiveres år for år, og vi er nu kommet
dertil, at der er så mange medlemmer af Danmarks-Samfundet i Sydslesvig, at vi regner med
at oprette en egentlig lokalforening i Sydslesvig i løbet af foråret. Vore kontaktpersoner i
området har ydet en meget stor indsats for Danmarks-Samfundet, men nu håber vi, at vi med
en større medlemskreds og en større organisation bagved ikke skal drive rovdrift på for få
medlemmer. Men i hvert fald tusind tak for det store arbejde, som vores repræsentanter
hernede har gjort. Og jeg vil rette en speciel tak til Annette Neumann, som har påtaget sig
jobbet at være vores hovedrepræsentant hernede, idet hun afløser Franz Dittrich, som i
mange, mange år har stået for dette arbejde og har gjort det vældig godt.
Det har været et mærkeligt år for Danmarks-Samfundet. Som jeg fortalte sidste år fra dette
sted, var der trådt en ny lov om indsamlinger i kraft, som betød, at vi efter 2017 ikke længere
må foretage gadesalg af de små Valdemarsflag i Danmark. Vi sendte et brev til Folketingets
Kulturudvalg, om vi kunne få en dispensation, men kort efter sidste års Landsmøde fik vi
afslag fra ministeren.
Det skulle imidlertid blive meget værre, for i maj fik vi at vide, at vi ikke ville få tilskud fra
Kulturstyrelsens tips- og lottomidler i år. Vi har i de sidste 10 til 12 år modtaget 300.000 kr.
fra Kulturstyrelsen. Begrundelsen var, at der var færre midler at dele ud af, og at vi derfor var
faldet helt ud af listen. Onde tunger siger dog, at der er nogen, der mener, at Dannebrog ikke
hører til ind under kulturen. - Jeg lade den lige stå lidt.
Hermed var Danmarks-Samfundet berøvet omkring 30 pct. af vore indtægter, og fra 2017
med hele 40 pct. Vi skyndte os at rebe sejlene rent økonomisk, men faner og flag til årets
uddeling var allerede bestilt, så vi var indstillet på, at vi måtte tære på vor formue, men at vi
måtte forudse, at vi i de kommende år måtte begrænse den årlige uddeling væsentligt.
Hermed var de dårlige nyheder ikke slut, for kort tid efter fik vi et brev fra Rigsarkivet, der
begyndte med at opregne de ulykker, der overgår dem, der uretmæssigt bruger den lukkede
kongekrone, som vi har i vort logo. Vi ved, at logoet blev tegnet i 1912 – dog med senere
modernisering - men desværre brændte Danmarks-Samfundets arkiv i 1924, så vi er ikke
selv i stand til, at finde en skriftlig tilladelse, selv om vi ved, at Kong Christian X i hvert fald
har set vort logo. Så for øjeblikket undersøger vi, om tilladelsen skulle findes et andet sted.
Jeg har nu ikke store forhåbninger om, at vi kan vinde denne sag, selv om vi skulle finde en
kongelig tilladelse. Vi har lige erfaret, at en af de kongelig privilegerede kroer netop er blevet
stævnet for fortsat at have et skilt med kongekronen hængende. Da vort logo indgår i stort
set alt vort materiale, brevpapir, publikationer m.v., kan det blive en bekostelig affære, hvis vi
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skal til at indføre et nyt logo. Det bliver interessant at se, hvordan denne retssag slutter. Det
kan jo være, at retten siger noget andet end rigsarkivet.
Men som jeg sagde i begyndelsen, har vi haft både op- og nedgang. Så nu vil jeg sige noget
om de positive ting. Efter samtale med og senere et brev til vor nuværende Kulturminister har
vi nu alligevel fået de 300.000 kr. fra Kulturstyrelsen. En ordning, som vi er meget glade og
taknemmelige for. Det betyder, at vi også næste år forhåbentligt kan imødekomme alle
ansøgninger om faner og flag, som i de senere år drejer det sig årligt om ca. 90 faner og
tilsvarende antal flag. Det betyder også, at vi kan fortsætte med at afsætte et årligt beløb til
arrangementer i anledning af Dannebrogs 800 års jubilæum i 2019. En sag, som vi så småt
er gået i gang med. Vi håber, at regeringen vil påtage sig opgaven at arrangere og dække
udgifterne. Men som sagt, er vi klar til at støtte, i den udstrækning, vi nu formår.
Yderligere har vi også lige for ganske kort tiden fået at vide, at vi ikke er omfattet af de
strengeste regler vedrørende gadesalg, så vi også efter 2017 har lov at sælge Valdemarsflag
på gaden.
Så alt i alt er året endt meget lysere end det så ud til for et par måneder siden. Nu har vi dog
kun kongekronen at slås med.
Det betyder dog ikke, at vi holder op med vores kampagne for at skaffe nye medlemmer til
Danmarks-Samfundet. Der var heldigvis mange, der på landsmødet sidste år tegnede et
medlemskab - tusind tak for det. Men vi håber jo, at der skulle sidde nogle flere rundt
omkring, som gerne vil støtte os. Så på et passende tidspunkt vil jeg komme rundt ligesom
sidste år for at høre, om der er nogle, der vil skrive under på vores indmeldelsesblanket.
Medlemskabet koster kun 15 euro om året.
Med disse ord ønsker jeg alle et fortsat godt landsmøde.
Martin Lorenzen: Jeg giver ordet til Anne Oesterle fra Slesvig-Ligaen.
Anne Oesterle, repræsentant for Slesvig-Ligaen: Kære tilstedeværende. Mit navn er
Anne Oesterle og jeg kommer fra Großkönigsförde, som ligger mellem Kiel og Egernførde, i
nærheden af Gettorp.
Jeg præsenterer SSF i Gettorp, hvor jeg er formand. Der er for tiden 42 medlemmer, så vi
hører nok til de mindste af foreningerne her i Sydslesvig. Men hovedsagen er, at vi
eksisterer, og udover det er vi ret aktive.
Men grunden til, at jeg har indtaget talerstolen er, at jeg i dag repræsenterer Slesvig-Ligaen,
hvor jeg er medlem af bestyrelsen. Jeg går ud fra, at alle kender Slesvig-Ligaen - i hvert fald
er adskillige af jer medlemmer. Slesvig-Ligaen støtter mange projekter her i Sydslesvig fra
øst til vest, fra nord til syd. Jeg tør slet ikke nævne, hvor mange millioner kroner, der i årenes
løb er gået herned til Sydslesvig. Også Husumegnen og Husumhus har fået sin del. En
virkelig varm hilsen fra Slesvig-Ligaen bringer jeg altså hermed til jer.
Eftersom der her i dagens løb holdes taler i uendelighed, er det nok bedst, jeg stopper nu.
For på et eller andet tidspunkt lukker de fleste alligevel deres ører. Men jeg kan til sidst ikke
lade være med at sige, at jeg giver gerne oplysninger om Slesvig-Ligaen, I ser jo, hvor jeg
sidder, og alle er velkomne til at få nogle oplysninger.
Og til sidst siger jeg tak for god ro og orden. Tak.
Martin Lorenzen: Den sidste hilsen for i dag kommer fra Helge Moosmann fra Sydslesvigsk
Udvalg af 5. maj 1945.
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Formand for Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945, Helge Moosmann: Kære venner. Jeg
har tilladt mig at få ordet i et kort øjeblik, først og fremmest for at sige tak, fordi vi måtte
komme med. Det glæder vi os jo til hvert eneste år. Vi skal samtidig også sige tak til
generalsekretariatet, som støtter os varmt hver eneste gang, vi skal have udsendt nogle
blade i Sønderjylland.
Første gang, jeg var med, var i 1975, som den daværende generalmajor H. A. I. Petersen.
Mange af jer kender ham fra SdU, fra idrætten. Så har jeg holdt ved siden. Dengang sagde
han: Vi må gøre noget for dem dernede. Og jeg ved, at der findes en forening, som styres af
en, der hedder Serritzlew Petersen. Han døde jo desværre for nogle år siden, men allerede
før han døde i 1998, overtog jeg hvervet som landsformand. Og det har jeg været meget
glad for. Jeg synes, vi er kommet vidt omkring, og vi har fået god modtagelse over alt. I
øjeblikket har vi ca. 200 medlemmer, og vi kan godt bruge flere - det sker der ikke noget ved.
I har mulighed for at melde jer ind via generalsekretariatet, når vi sender nogle kuponer ned
til dem. Men det væsentligste er, at vi støtter jer i det daglige med legatportioner fra to fonde:
Sydslesvigsk Udvalgsfond af 5. maj 1945 og Lektor Kirsten Langkildes Fond. Hver fond har
ca. én million i formue. Ved de to fonde bruger vi hele afkastet hvert år til uddeling kun
hernede i Sydslesvig, dog undtagen én ting. Vi giver 10.000 kr. til universitet i Sønderborg af
hensyn til, at der er der flere sydslesvigere, der kommer, og de kan så uddele to
legatportioner à 5.000 kr. til unge mennesker fra Sydslesvig. 20.000 - 25.000 kr. giver vi til
gymnasierne Duborg-Skolen og A. P. Møller Skolen. Og så falder der lidt af til Ejderskolen og
til Husum Skole som overbygningsskoler. Og dermed har vi næsten brugt de fleste af
pengene i dag, vi får ikke de store renter. Men vi giver dog trods alt lidt til kultur, lidt til kirke,
lidt til Det lille Teater og lidt til de gamle, når de skal have samlinger et eller andet sted. Der
er måske mange, der tror, at vi har mange penge, men vi får så mange ansøgninger, at vi
kan sige kort og godt de 2/3 kan ikke få noget. Det har vi ingen penge til, så det må vi så
beklage, men når vi får flere penge, større renter, så får I også flere penge herned.
Men tak, fordi I gad høre på mig og tak for de gode relationer og de gode modtagelser, vi får
hver gang, hvor vi end måtte være på skoler, gymnasier eller her.
Tak.
Martin Lorenzen: Så genoptager vi mødet og er ved dagsordenspunkt

8. De faste udvalgs beretninger
a. Teater- og koncertudvalget
Formand Hauke Paulsen: Teater- og koncertudvalget havde for sæsonen 2014-15 atter
skruet et program sammen, som allerede ved dets præsentation udløste megen ros og
anerkendelse. Vi var enormt stolte og glade over alle de fremragende ting, vi havde truffet
aftaler om.
Desto større var skuffelsen, da vi i løbet af sommeren modtog den forfærdelige nyhed, at
Bodil Jørgensen var kommet til skade i en ulykke og altså ikke stod til rådighed til vores
sæsonoptakt ”Den sidste Turist”, som måtte aflyses. Udvalget tog efter nøje overvejelser
imod Cafe Livas tilbud om en erstatningsforestilling. Det var musikforestillingen ”I am Johnny
Cash”, som blev taget godt imod af publikum i Harreslev, som her skal takkes for deres
fleksibilitet. Sæsonen startede trods alt for en næsten udsolgt sal den 8. september, og
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publikummet havde en god aften i selskab med Johnny Cash’ sange og anekdoter fra hans
liv.
Den anden forestilling var ligeledes en musikforestilling. Her var Jesper Lundgårds
fortolkninger af Frank Sinatras sangskat i centrum. På hans enestående måde kunne han
med sin troværdighed og fuld af kærlighed til det materiale, han præsenterer, begejstre godt
250 publikummer i Stadttheater den 18. september 2014.
En måned senere dannede Teatret Møllens forestilling ”Guldgraveren” rammen for en
musikalsk rejse om hårde tider og et anspændt far-søn forhold. Desværre kunne
forestillingen kun give 72 sydslesvigere lyst til at tage turen til Slesvig den efterårsdag. De 72
havde til gengæld en fantastisk oplevelse med vores venner fra Haderslev.
Den anden forestilling, som med Svalegangens ”Inga og Lutz” skulle have været et af årets
højdepunkter, og som vi nærmest som storsindet gave havde placeret i Sli-byen den
23. april 2015, gik vi efter amtsstyrelsens anmodning med til at aflyse på grund af manglende
tilskuertal. Det var selvfølgelig årets skuffelse - det kan ikke siges anderledes.
Den Jyske Opera gæstede Idrætshallen den 6. november 2014 med den velkendte ”La
Boheme”, hvor 265 begejstrede tilskuere oplevede historien om at være ung, fattig og
forelsket. Det har mange af os også prøvet.
Uppercut Danseteaters forestillinger ”I am & Differences” tiltrak 163 publikummer til
Stadttheater, som fik en fantastisk oplevelse, selvom mange flere kunne have fundet plads.
”HMS Pinafore - det hele sejler” var årets forestilling i samarbejde med Det humanitære
Udvalg. 107 tilskuere havde en yderst fornøjelig eftermiddag i Flensborghus den
12. november 2014.
Da Nørregaards Teater tog turen til Husumhus den 26. november 2014, fulgte kun
21 sydslesvigere med. De fik til gengæld en helt vildt blæret forestilling at se. Med masser af
mandehørm blev nutidens mænd set efter i sømmene i forestillingen ”En blærerøvshistorie”.
”Mord på Skackholm” den 12. januar 2015 var med 223 publikum ok besøgt, men særligt
imponeret viste de sig ikke. Forestillingen gav de fleste negative tilbagemeldinger og må ved
siden af aflysningen af ”Inga og Lutz” være årets skuffelse.
Til gengæld var det at invitere Folketeatret med ”Skatteøen” til Nordfrieslandhalle igen det
helt rigtige valg. Med 500 tilskuere var der udsolgt, og alle havde et fantastisk ophold på
skatteøen.
218 publikummer havde fornøjelsen at opleve Folketeatrets indblik i to kendte profiler fra den
danske teaterverden med forestillingen ”Bang og Betty”, en velsplittet forestilling, der til tider
dog var lidt langtrukket.
Dansk Danseteater tog turen til Husumhus den 19. februar 2015. Forestillingen ”Carmina
Burana” der danses til Carl Orffs velkendte kompositioner. Næsten 300 tilskuere fandt vejen
til Husum den aften og understreger byen som det helt rigtige valg til moderne
danseforestillinger.
Teaterforestillingen ”Picasso” var med 184 tilskuere langt bag vores forventninger. En
velspillet og interessant forestilling, der dog mistede pusten lidt hen imod slutningen.
Det kongelige Teaters forestilling ”Tove, Tove, Tove” kunne til gengæld leve op til alle
forventninger og mere endda. En sand teaterfest kunne 281 tilskuere opleve den
11. marts 2015 i Stadttheater. Fantastisk spillet og sunget i en farverig forestilling, der i fuld
fart fortæller om den kendte og elskede forfatters liv.
244 publikummer var med til ”Festen” fra Folketeatret den 21. marts 2015. Her kunne man
være med til det kendte opgør med vold og misbrug i en tilsyneladende helt normal familie.
Til teatersæsonens afslutning sendte vi ”En skraldespandskabaret” på en lille turné tværs
igennem Sydslesvig, hvor udvalgets medlemmer på skift præsenterede den kommende
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teatersæson i vores regi. På trods af meget varierende tilskuertal med 20 i Nibøl, 8 i
Tønning, 37 i Egernførde og hele 105 i Flensborg fik vi dog gennemgående positive
tilbagemeldinger på initiativet. Derfor vil vi også i næste sæson tage på tur gennem
Sydslesvig med sæsonafslutningen og præsentation af den så kommende sæson.
Mit hjertebarn skal ikke fylde så meget her, men også i det forgangne år har børneteater fyldt
en del i udvalgets arbejde. Med over 50 forestillinger nåede vi godt 3.000 børn lige fra vugge
til gymnasietid.
Sønderjyllands Symfoniorkester er stadig vores problembarn. Selvom enkelte forestillinger
rager ud med helt gode tilhørertal, så er der på de fleste forestillinger meget få, og det,
selvom man ikke kan sige, at der på nogen måde har været koncerter af lav kvalitet.
Den første af sæsonens koncerter var en af de godt besøgte med 305 til ”Beethoven og
Dvorák” i Deutsches Haus den 18. september 2015.
En fantastisk koncert i Marienkirche den 26. september i selskab med Dvorák, Bennets og
Graingers værker lyttede kun 41 til.
136 fandt vejen til Deutsches Haus, da sønderjyderne den 9. oktober havde Gade,
Schumann og Mozart med i kufferten.
Børnejulekoncerten kunne 131 små og store børn opleve i Stadthalle i Nibøl. Igen en
hyggelig og god måde at komme i julestemning på.
Ensemble-koncerterne var vores helt store håb og vej til at få filharmonisk musik ud til de
steder, hvor der hverken er plads eller publikum til de helt store koncerter. Især de to
forestillinger på vestkysten skuffede med knap 25 tilhørere. Kun forestillingen i BethlehemKirken i Kiel med 70 tilskuere var nogenlunde velbesøgt. Da ensemble-koncerterne også
nord for grænsen var dårligt besøgte, besluttede Sønderjyllands Symfoniorkester, at det af
økonomiske grunde foreløbig blev en engangsforanstaltning. En beslutning, jeg personligt
gerne havde set anderledes.
Den 6. februar 2015 kunne Berwald, Abrahamsen og Sibelius tiltrække 138 sydslesvigere til
Deutsches Haus, hvorimod gymnasiekoncerten på A.P. Møller Skolen næsten var udsolgt
med næsten 230, der kunne nyde en stor aften med unge aktører fra grænselandet.
En oplevelse af den helt specielle slags var ”Skurke og Helte”, hvor Sønderjyllands
Symfoniorkester spillede filmmusik fra de sidste 100 år for godt 210 publikummer.
Derudover kan jeg berette, at udvalget holdt 8 møder og var til teaterseminar i Esbjerg i
november og børneteaterfestival i april måned. Formanden har desforuden deltaget i ”De
Danske Teaterforeningers” generalforsamling. To møder i det sønderjyske teatersamarbejde
og mange møder i det ”Dansk-tyske Selskab af Musikvenner af 1998”, hvor vi i år i
fællesskab har inviteret til en talentpris, som blev uddelt til den dansk-tyske musikskoledag i
Aabenraa den 13. juni 2015.
Dansk-tysk Børneteater, som før er nævnt, medførte en del møder i styregruppen før og
efter, og festivalen 2016 er sådan set startet.
Både i bestyrelserne for Sønderjyllands Symfoniorkester og Folketeatret var der øget
mødebehov. For Sønderjyllands Symfoniorkesters vedkommende på grund af særlige
økonomiske udfordringer, som har været nævnt før og for Folketeatrets vedkommende på
grund af et stort byggeprojekt, som krævede ekstra opmærksomhed.
Jeg vil gerne her nævne, at jeg føler mig rigtig godt modtaget og respekteret i de to
bestyrelser. Det gjorde det behagelig for mig at komme ind i arbejdet, og det vil jeg gerne
sige tak for. Jeg ser en stor opgave i relationsarbejdet til det danske kulturliv igennem de to
udvalg, og relationen går jo så altid begge veje.
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Vi har med indeværende sæson endnu engang præsteret at aflevere et fantastisk program,
som vi håber, alle tager imod med glæde og får lyst til at besøge, så vi fremadrettet kan læse
om fantastiske kulturoplevelser frem for pinligt lave publikumstal.
Som vi i øvrigt ikke havde da „Den sidste turist“ i forrige uge rejste til Harreslev, da vi kunne
byde på den forestilling, jeg indledningsvis berettede om, som vi var nødt til at aflyse.
Det skal være mine ord - tak for jeres opmærksomhed.
Martin Lorenzen: Tak til Hauke. Under punkt 9 er der mulighed for at stille spørgsmål og at
drøfte hans beretning. Vi kommer til punkt
b. Kulturudvalget
Formand Bjørn Egeskjold: Kære Landsmøde. Så er endnu et år gået. I har fået tilsendt den
beretning, jeg aflagde for hovedstyrelsen tidligere på året. Jeg vil her gennemgå
hovedpunkterne, men allerførst vil jeg gerne takke udvalget, dvs. Knud Ramm-Mikkelsen,
Kirsten Weiss og Eberhard von Oettingen. Jeg vil også takke Birgitte Heupel, som er flyttet til
København og dermed også har nedlagt arbejdet i udvalget - hun ønskes alt vel derovre. Jeg
vil også benytte lejligheden til at takke vores tidligere konsulent Boris Erben, som fratrådte
sin stilling i foråret til fordel for et andet arbejde - også han ønskes alt godt i sin nye stilling.
Når jeg nu har takket de afgående, er tiden kommet til en velkomst. Jeg vil her lige byde
rigtig hjertelig velkommen til vores nye kulturkonsulent, Nina Lemke, som tiltrådte stillingen
lige op til sommerferien - vi glæder os over og til samarbejdet med Nina, som naturligvis nok
skal bruge lidt tid til at sætte sig ind i arbejdsområdet. Jeg og udvalget håber, Nina finder sig
godt til rette og vil være med til at udvikle og videreføre kulturarbejdet her i Sydslesvig - så
endnu en gang velkommen til Nina.
Vores opgave er at fordele midler til kulturelle arrangementer i Sydslesvig - det gør vi på lidt
forskellige måder. Den vigtigste måde er at modtage ansøgninger om støtte til forskellige
arrangementer fra amter og distrikter, og jeg kan heldigvis konstatere, at vi som
altovervejende hovedregel har kunnet imødekomme alle ønsker. Ind imellem har vi bedt om
en medfinansiering via den stående tilskudsordning, hvis distrikterne har en kassebeholdning
på mere end 10 euro pr. medlem.
Udover de direkte tilskud til amter og distrikter arbejder vi sammen med andre organisationer
og samarbejdspartnere om forskellige projekter, som f.eks.:
FolkBALTICA festival
Sidst år kort efter landsmødet blev der grundlagt en ny forening til at “køre” FolkBaltica. Den
hedder FolkBaltica e. V., som har Juliana Maria Thun som administrerende direktør.
Den seneste og 11. festival blev vanen tro afviklet med fantastiske musikalske oplevelser
med en bred tolkning af begrebet “Folk”, og som noget helt nyt blev der på SSFs initiativ
afholdt en kæmpestor skolekoncert for 0.-4. klasse i det Tyske Hus med over 1.000 elever
fra både tyske og danske skoler - dette har udelukkende kunnet lade sig gøre med
økonomisk støtte fra Skoleforeningen, SdU og SSF. En meget fin oplevelse for både
musikere, elever og lærere.
Efter festivalen er naturligvis også før festivalen, nemlig den næste og her er planlægningen
straks gået i gang.
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Jazz på Flensborghus
Jeg bliver naturligvis også nødt til at nævne Jazz på Flensborghus, der vanen tro er i en
fantastisk god gænge - velbesøgt, hvilket naturligvis skyldes et helt fantastisk højt
kunstnerisk niveau, som ikke mindst Knud Ramm-Mikkelsen er garant for. Tak for det. Og
det kan kun anbefales at komme til Jazz på Flensborghus.
Kultur Crew
Der er etableret Kultur Crew på Husum Danske Skole med et hold unge, som bliver
uddannet til at være mini-arrangører på deres skole. I samarbejde med Skoleforeningen,
SdU og SSF satses der på at få etableret flere Kultur Crews i Sydslesvig til det nye skoleår.
Kultur Crew bliver støttet med midler fra Brdr. Brousts Legat, fabrikant Mads Clausens Fond,
Sydbank Sønderjyllands Fond, SdU, Skoleforeningen og SSF.
Spil dansk Dagen
Sydslesvig er blevet kåret til sidste års SpilDanskKommune sammen med Kalundborg, og
det er jo en kæmpestor ære for Sydslesvig at vinde denne pris, som indebærer et honorar til
en komponist og forfatter til at skrive en ny Sydslesvigsang. Den har vi netop fået
præsenteret i dag, og det er jo en ganske glimrende sang, som vi lærere også har haft glæde
af at introducere for en hel masse børn og unge. Tak for denne sang - den håber vi at høre
mange gange i de kommende år.
SSF præsenterer
I samarbejde med flere lokale partnere som Volksbad, Kühlhaus og mittendrin har vi igen i år
kunnet præsentere forskellige koncerter og har udvirket en særpris til vores medlemmer.
Men ikke kun det - selve afviklingen af koncerterne ligger ikke i kulturafdelingen, men hos de
respektive arrangører. Her er der ofte tale om smalle koncerter, som SSF ikke selv ville
stable på benene eller større produktioner, som vi selv ikke ville kunne booke og afvikle.
Fyrtårn “Stig Rossen”
Vi har de senere år talt om fyrtårnsprojekter i udvalget. Det kan være svært at finde
“fyrtårne”, der kan samle bredt. Koncerten i december i fjor blev en succes. Der kom alt i alt
ca. 400 publikummer til det fine juleshow med Stig Rossen i Det tyske Hus.
For tiden arbejdes der på et større fællesprojekt til efteråret 2016: en stor børnefamiliefestival
med en række skolekoncerter. Men der skal stadig falde en del på plads med hensyn til
tilskud m.m. Der skal nok komme nærmere information, når vi når lidt længere frem.
Tak for opmærksomheden og fortsat godt landsmøde.
Martin Lorenzen: Tak til Bjørn. Også denne beretning kan vi drøfte under punkt 9. Så er det
Gitte Hougaard-Werner med sin beretning om
c. Årsmødeudvalget
Formand Gitte Hougaard-Werner: 91 gange har vi fejret årsmøderne i Sydslesvig, så nu
begynder nedtællingen til det helt store 100-års jubilæum. Men så langt er vi ikke nået
endnu, så først et par ord om årsmøderne 2015.
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I alt blev der afholdt 41 møder, 18 om fredagen, 19 om lørdagen og 1 møde udover de
3 friluftsmøder om søndagen.
På de mange møder kom gæster fra nord og syd for at tage del i og være en del af de store
og små møder og fester, og det politiske Danmark var da også repræsenteret på trods af det
lige overståede folketingsvalg op til weekenden. Vi havde i vores planlægning taget højde
for, at det kunne ske, så derfor stod intet årsmøde uden taler, omend det måske ikke blev
den ønskede minister eller politiske repræsentant.
Tak
Som sædvanlig vil jeg gerne starte med at sige tak til jer alle.
Tak, fordi I på hver jeres måde og i hvert et hjørne af Sydslesvig har været med til at gøre
denne weekend til noget ganske særligt. Vi har manifesteret vores tilhørsforhold til det
danske, sendt og modtaget hilsner fra Danmark og fra Tyskland, og vi har 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. Mange havde fundet
Sydslesvig - faktisk lander vores deltagertal ud fra tilbagemeldinger fra de enkelte steder og
solgte Valdemarsflag på 14.992 deltagere.
Motto
Og dermed er vi allerede nået til årets motto, som vi bekendtgjorde ved sidste landsmøde,
og i al sin enkelthed lød ”Find Sydslesvig”. Det var en opfordring til at gå ud og fortælle den
gode historie om, hvordan I hver især har fundet Sydslesvig, det være sig fundet ind til, frem
til, besøgt eller måske fundet tilbage til Sydslesvig. Alle disse historier danner den levende
sydslesvigske fortælling.
Desuden kunne vores motto også være en opfordring til os selv om at finde ”vores”
Sydslesvig, finde hinanden og finde sammen - og så finde den fælles nutidige fortælling - i
forlængelse af sidste års motto.
Plakat og T-shirt
Desforuden fik vi - som resultat af en plakatkonkurrence - en helt særlig årsmødeplakat. Lisa
Christin Matthiesen, dette års student fra A. P. Møller-skolen, udtrykte selv: ”Inspirationen til
plakaten var nem nok. Jeg tog det, jeg forestiller mig ved Sydslesvig og begyndte at tegne
...”. Forskellige polaroidbilleder fastholder nogle momenter i et ungt mindretalsliv, og mange
kendte symboler og markante ting er illustreret rundt om i det store turkisblå polaroidbillede,
der udgør mindretallet fra syd til nord og øst til vest. En meget flot ”finde”-plakat, som
udvalget var stolte af at kunne præsentere og derigennem kalde til årsmøde.
Lisa tegnede tilmed en forenklet version til årsmøde-T-shirten, som der blev solgt over
740 eksemplarer af, og det er udvalget særdeles godt tilfreds med. Tak til Lisa for denne
ekstra indsats og det flotte arbejde både med plakat og T-shirt.
Nøj, det 'for børn
hed den udstilling, der kunne ses og opleves på biblioteket fra den 26. maj – 21. juni 2015,
altså op til årsmøderne, hvorfor årsmødeudvalget var med i et samarbejde, der ud over selve
udstillingen bød på 8 workshops til elever og fritidshjemsbørn med forskellige produktioner
som resultat. Der blev opfordret til at reflektere over årsmødernes motto ”find Sydslesvig”.
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En børne-tv-udsendelse, der blev produceret af 3. og 4. klasse fra Bøl-Strukstrup Danske
Skole og Vestermølle Danske Skoles 4. klasse, handlede om at hjælpe den 10-årige Peter
med at finde Sydslesvig. Han var lige flyttet hertil, og han vidste intet om den landsdel, han
var kommet til. Eleverne var på gaden, på Flensborghus, på Aktivitetshuset, besøgte
Flensborg Avis og selvfølgelig biblioteket på jagt efter så mange svar som muligt på, hvad
Sydslesvig er og hvor det findes. Til sidst blev det hele klippet sammen under sagkyndig
hjælp fra Bjarne Truelsen og Martin Spenner, og produktet er at finde på hjemmesiden
http://www.cfu-sydslesvig.de/workshopfilm.
Den varer ca. 10 minutter, og den kan absolut anbefales. Eleverne lærte i hvert fald meget
om deres egen landsdel på de to arbejdsdage.
Tak for godt samarbejde til Anni og Gabriele.
Budgettet
blev en lille smule overskredet, og vi må bestræbe os på en strammere økonomistyring i
fremtiden. Det er yderst vigtigt, at de enkelte mødeansvarlige meddeler, hvilke omkostninger,
de ønsker og søger udvalgets støtte til. Disse skal bevilliges INDEN årsmøderne. Regninger,
der ikke er godkendt inden årsmødeweekenden, vil i fremtiden ganske enkelt ikke blive
refunderet ud fra det samlede årsmødebudget. Desforuden skal alle regninger være udvalget
eller kulturkonsulenten i hænde senest den 15. september - det er altså for sent for i år -, så
vi kan få afsluttet regnskabet inden landsmødet.
Vi er i gang med at udarbejde en vejledning omkring de ting, udvalget betaler, hvad vi giver
tilskud til, hvad der kan søges om økonomisk støtte til, og hvad der for fremtiden ikke
dækkes af årsmødeudvalgets budget. Denne vil om kort tid være at finde på hjemmesiden
og vil være tilgængelig for alle. På den måde kan der i fremtiden ikke herske tvivl om, hvad
det enkelte distrikt, amt eller friluftsmøde får betalt.
Det er en stor sum, som vi bruger på én weekend, men det er vores allesammens weekend
med mange flotte årsmødearrangementer, hvor gæster og venner personligt oplever
mindretallets mange facetter og finder et stykke af Sydslesvig. Så det er alle pengene værd!
Detaljer
Yderligere detaljer omkring årsmøderne, det være sig hvilke talere, der fandt Sydslesvig, om
vore FDF-orkestre, underholdning, debatmødet og alle andre arrangementer op til
årsmøderne kan I læse om i min skriftlige beretning, der er trykt i den fine Blå Beretning, I
har fået tilsendt op til landsmødet.
Evalueringmødet
I vil også kunne læse om evalueringsmødet, som vi afholdte på Slesvighus torsdag den
16. juli.
Vi havde inviteret alle, der havde lyst til at deltage og have indflydelse på det, der sker i
udvalget, og vi kan da kun opfordre til at komme også næste år, for det er en god lejlighed til
at gå i dialog.
På mødet blev vi enige om, at vi fremadrettet vil udarbejde en køreplan for ”det gode
årsmøde”. Den vil indeholde en beskrivelse af, hvad man skal huske i forbindelse med
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planlægning og gennemførelse af et enkelt årsmødearrangement. Køreplanen skal ses som
en hjælp, særligt til de nye bestyrelser, og den vil også blive lagt ud på hjemmesiden
sammen med det traditionelle årsmødeskema, som er lige på trapperne. Det er klart, at alle
dem, der har gjort det tusind gange, selvfølgelig ikke behøver at læse i den. Men det var det,
der var ønsket på evalueringsmødet, at man ligesom får en guide i hånden.
Desuden forespurgte vi også, om der var interesse for et fanebærerkursus til foråret i
samarbejde med Danmarks-Samfundet, tiltænkt dem, der skal bære en fane i forbindelse
med et årsmøde. Det var der almen opbakning til, så det hører I også nærmere om, når tid
er.
Mødet sluttede med en opfordring til de fremmødte om at komme med forslag til det
kommende årsmødes motto. Der blev nævnt forskellige emner, og udvalget noterede sig, at
det kommende motto gerne må være lidt provokerende. Det arbejdede vi videre på, og som
lovet vil vi afsløre det endelig motto om få sekunder.
Motto 2016
Næste år er det 400 år siden, at William Shakespare døde. Han efterlod os mange vendinger
og talemåder fra sine værker.
Det fik os til at tænke ”to be or not to be sydslesviger”, er det ikke det, det hele drejer sig om:
at være eller ikke være en del af mindretallet - og hvorfor. Kan det gradbøjes, og hvem skal
bestemme hvem og hvad mindretallet er eller ikke er?
Vi vil gerne have et motto, som kan få os alle til at tænke på, hvad Sydslesvig og mindretallet
netop betyder for mig - for dig, for os og for fremtiden – og har det overhovedet nogen
betydning?
Derfor spørger vi lidt provokerende ved
De danske årsmøder 2016
Sydslesvig - hvad rager det dig?
Og vi håber, at svaret bliver: det rager mig en masse – og så hvorfor!
Vi har i den kommende uge planlagt et møde med de unge journalister fra Zeit-ung, med
repræsentanter fra Skoleforeningen og flere andre, i håb om at kunne få de unge på banen,
og derigennem måske få nogle svar og/eller andre idéer til vores allesammens årsmøder.
Samtidig vil vi gerne på den måde prøve at markedsføre årsmøderne blandt de unge og vore
skolelever.
En spændende plakat er også på vej, og meget mere følger i det nye år, når det for alvor
gælder årsmøderne 2016.
Afslutning og tak
Afslutningsvis skal der lyde en stor tak til alle medvirkende ved årsmøderne 2015 og til alle
dem, der fandt Sydslesvig i løbet af weekenden.
Tak til hele embedsværket, der virkelig har ydet en kæmpe indsats for at få årsmøderne til at
fungere så gnidningsfrit som muligt.
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Tak til vores tidligere kulturkonsulent Boris Erben og til vores nye kulturkonsulent Nina
Lemcke - velkommen. Vi har jo allerede været til udvalgsmøde med dig et par gange, og vi
glæder os til arbejdet med de kommende årsmøder.
Tak til Katrin, Gaby, Jette, Lisbeth og Bernd for jeres store indsats og den fantastiske
opbakning, som I har ydet til udvalget.
Tak til generalsekretær Jens A. Christiansen i forhold til debatmødet, invitationer og
kontakten til det officielle Danmark.
En særlig tak til udvalget, særligt til de nye medlemmer. Jeg håber, at I ikke har fortrudt, at I
lod jer vælge ind i dette spændende udvalg sidste år.
Som I har hørt i de sidste minutter, så er vi allerede i fuld gang med planlægningen til det
kommende årsmøde, som vi fejrer fra den 10. til den 12. juni 2016.
Tak fordi I fandt Sydslesvig og velmødt 2016 – Sydslesvig rager os alle!
Martin Lorenzen: Tak til Gitte. Nu kommer vi til punkt

9. Drøftelse af beretningerne
Martin Lorenzen: Det var jo nogle meget udførlige beretninger, der også viser, hvor stor
aktivitet der er i SSF både på kultur- og teaterområdet. Jeg synes også, årsmødeudvalgets
formand kom med et spændende oplæg. Hvis jeg har forstået det rigtig, er det nye motto for
næste år: Sydslesvig - hvad rager det dig? Det må da kunne afføde nogle kommentarer fra
jer. Er der nogen af jer, der gerne vil kommentere beretningerne eller har spørgsmål til det?
Ja, Anne-Mette, værsgo.
Anne-Mette Jensen, formand for Rdb./Egf. amt: Jeg har et spørgsmål til kulturudvalget.
Birgitte Heupel valgte at stoppe som udvalgsmedlem i marts måned. Vi undrer os lidt over,
hvorfor der i dag ikke er valg til en ny repræsentant. Hvorfor skal udvalget kører på halvt blus
resten af tiden? Måske skal det være sådan, jeg ved det ikke. Jeg synes, det er forkert, så
jeg vil foreslå, at når man nu en gang skal kigge på vores vedtægter, så kunne man under
punkt 10.4 ’Valg af udvalg’ tilføje, at der bliver valgt nogle suppleanter til de forskellige
udvalg, sådan at vi ikke kommer til at stå i den situation, at udvalget lige pludselig kører på
halvt blus.
Jens A. Christiansen: Tak for opfordringen. Det er rigtigt, at det ikke fremgår af de
nuværende vedtægter, men det er et godt forslag, som vi selvfølgelig tager med ved
førstkommende revision af vore vedtægter.
Martin Lorenzen: Er der flere spørgsmål eller kommentarer til udvalgsberetningerne? - Det
kan jeg ikke se. Godt, så går jeg ud fra, at man sikkert er tilfreds med beretningerne.
Vi går videre til næste punkt
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10. Tema til debat:
Nytænkning af venskabsforbindelser mellem
Grænseforeningen og Sydslesvigsk Forening
Martin Lorenzen: Emnet blev allerede nævnt af Grænseforeningens 1. næstformand i hans
hilsen. Jeg har forstået det sådan, at jeg for en tid afgiver ledelsen af landsmødet. Nu er det
Jon, der får ordet, og bagefter er der debat efter Højlunds forsamlingshus-modellen.
Jon Hardon Hansen: Grænseforeningen og Sydslesvigsk Forening har taget initiativ til at
kigge på venskabsforbindelserne, det der engang hed fadderskabsforbindelser. Distrikterne
her i Sydslesvig havde jo alle en fadderskabsforbindelse inden for Grænseforeningen. Dette
folkelige bagland og den kontakt, der har været via fadderskaberne hhv.
venskabsforbindelserne er jo desværre af naturlige årsager gået neden om og hjem, dvs.
mange distrikter har mistet kontakten til deres folkelige bagland i Danmark. Vores
foreningskonsulenter Tine Andresen fra SSF og Claus Jørn Jensen fra Grænseforeningen
har sammen med vores amtskonsulent Lars Petersen taget initiativ til et dialogmøde på
Højskolen Østersøen i begyndelsen af september, hvor inviterede distrikts- og
grænseforeningsfolk
drøftede,
hvordan
man
kan
revitalisere,
genoplive
venskabsforbindelserne hen over grænsen. Den daglige, regelmæssige kontakt til familie og
venner i Danmark er jo vores livline, vi har brug for dette daglige input for at være tæt på det
danske og formidle det videre ud her i vores grænseland. Jeg giver nu ordet til de tre. De går
rundt med en håndholdt mikrofon á la Højlunds forsamlingshus. I kan blive siddende og
melde jer, så kommer de hen til jer.
Tine Andresen: Som I har hørt, har vi i fællesskab inviteret medlemmerne til at nytænke det,
vi i lang tid har kaldt for venskabsforbindelser mellem vores to foreninger. Desværre
eksisterer disse venskaber mange steder kun på papiret, og vi var nysgerrige efter at høre,
om vi i fællesskab kan fremme en måde til at få en levende og nutidig kontakt hen over
grænsen. I starten af september holdt vi så dialogmødet på Højskolen Østersøen. Vores
ønske var 20 deltagere fra hver forening, men det blev til 28 tilmeldte i alt, og efter frafald fra
begge sider af grænsen endte vi på 23, men det var debatlystne og ivrige deltagere, så det
gjorde ingen ting. De fleste deltagere kom fra Grænseforeningen, men det var glædeligt at
se, at der fra SSF's side deltog mange nye, unge kræfter. Vi opdelte deltagerne i grupper,
der fik 2 spørgsmål at arbejde med:” Hvad kan vi mødes om?” og ”Hvordan kan disse møder
arrangeres?” Alle grupper kom frem til ca. 3 hovedemner; Claus Jørn lægger ud med det
første punkt:
Claus Jørn Jensen: Det første punkt var ”Bruge eksisterende platforme”, og der var stor
enighed om, at arbejdet skulle organiseres centralt. Tilbuddet skulle komme fra centralt sted,
og så skulle man melde sig til, som man havde lyst. Et bud på at bruge eksisterende
platforme, var at bruge årsmøderne som mødested. Grænseforeningens medlemsskare
omfatter en del bedsteforældre, og et forslag var ”Bedsteforældre, inviter dine børnebørn
med til årsmøde”. Dette kunne man jo sende ud over hele landet. Der er stadig mange
velfungerende venskabsforbindelser, og man var også enige om, at ingen af dem skulle
nedlægges, bare fordi man vil tænke nyt.
Tine Andresen: Det andet punkt var, at man finder sammen i interessegrupper. Det
personlige møde mellem foreningernes medlemmer blev vægtet højt i alle grupper, i givet
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fald også med privat indkvartering ved besøg. I stedet for at fokusere på de traditionelle
venskabsforbindelser kunne man overveje at finde sammen i grupper på tværs af grænsen,
hvilket på mange måder ville være mere tidssvarende og kunne medvirke til at fremme
spontane møder. Eksempler kunne være fælles museumsbesøg, fælles teaterbesøg,
læseklubber, håndarbejde, kunstmaleri, naturvandringer, madklubber. Det viste sig så, at en
deltager fra Sild og én fra Horsens begge var interesseret i madlavning, så de organiserede
hurtigt en madklub. Horsensfolkene har besøgt Sild, og som det næste besøger Sildfolkene
Horsens og laver mad. For at folk kan finde sammen i disse interessegrupper, skal der
oprettes en slags infoportal med kontaktpersoner. Det vil Lars komme ind på:
Lars Petersen: Idéen var at skabe en kontaktboks, en platform for meddelelser hen over
grænsen. Her skulle man bruge vores medlemsblad Kontakt. En halv side skulle hver uge
bruges til, at folk fra begge sider af grænsen kunne annonceres deres nye tiltag,
arrangementer eller alt muligt andet, der kunne interessere på begge sider af grænsen. Det
ville være hurtigt og nemt at gå til. Både interessegrupper og alle former for møder og
arrangementer kunne annonceres i kontaktboksen. Her ville man hurtigt kunne sætte noget
ind modsat i Grænsen, der udkommer 4 gange om året og har en frist på 4-6 uger. Her ville
vi skabe en mulighed, der efter vores mening ville være meget smartere. Kontakt - Flensborg
Avis' torsdagsudgave - skulle så sendes ud til alle grænseforeningsmedlemmer. Dette ville
være meget bekosteligt, men ville på den anden side skabe en platform for gensidig kontakt
over grænsen, og ville øge kendskabet til det danske mindretal. Forestil jer, at Flensborg
Avis hver eneste uge ligger på 10.000-12.000 danske køkkenborde. Det drejer sig her både
om et oplysningsarbejde, samt en mulighed for kortfristet at annoncere et godt arrangement.
Fordelene: den kortfristede annoncering, kontakten over grænsen uddybes. Man kan kun
komme til noget, man ved der finder sted. Man kan være spontane, og det er nemt at gå til.
Derudover kunne vi øge vore informationer om Sydslesvig. På mødet sagde vi, at deltagerne
ikke skulle tænke på, hvad udførelsen af deres idéer ville koste, og tiltaget med Kontakt ville
være en temmelig dyr affære.
Tine Andresen: Hvordan kan vi nu komme videre med alle disse gode idéer? Vi kom frem
til, at der skal nedsættes et ”Idégruppeudvalg” med repræsentanter fra begge sider af
grænsen samt de to foreningskonsulenter. Udvalget skal mødes 2 gange årligt, og der
lægges en klar linje for, hvad der skal ske. Det må ikke bare gå i glemmeboksen igen.
Lars Petersen: Vores spørgsmål til jer er nu: Skal vi som SSF bruge flere kræfter på mødet
hen over grænsen, eller har vi nok i os selv? Er der oplysning nok?
Jørn Fischer, amtsformand Husum amt: Kære venner. Vi har en stor udfordring i
fremtiden. Vi har brug for nye kræfter, nye ideer, nye måder til at opretholde kontakten til
vores moderland Danmark. Dette har I også på den anden side af grænsen. Via seminaret
på Højskolen Østersøen opstår nye idéer, fritænkning, der gør det muligt at komme et skridt
videre i fremtiden. Derfor anbefaler jeg af fuldt hjerte, at vi fortsætter dette arbejde, vi skal
finde nye muligheder for at sikre vores og Grænseforeningens arbejde. Tænk frit, tænkt højt,
ræk efter stjernerne.
Kim Petersen, formand for Nibøl distrikt: Det er et godt initiativ, som vi skal arbejde videre
med. Det er vigtigt at holde nærkontakten. Spørgsmålet et, hvordan det skal omsættes.
Hvorfor ikke bruge de moderne medier? F.eks. lave en Kontakt online, som alle har tilgang
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til. Vi bliver nødt til at gå med tiden, og det vil langtfra koste det samme, som en
postforsendelse gør. Den bliver så også mere aktuel, man kan lynhurtigt ændre på tingene
og sætte nye idéer ind.
Regina Petersen, distrikt Bredsted: Vi har allerede i mange år en venskabsforbindelse
med Viborg Grænseforening, og vi holder stadigvæk kontakt både pr. brev og e-mail og
skolens hjemmeside. Viborg Grænseforening har også kontakt med skolen, børn kommer på
lejrskole osv.
Preben K. Mogensen, byformand Flensborg: Afvikling eller udvikling, man har det med at
stille det op som et alternativ. Men til udvikling hører altså også afvikling. De gamle
forbindelser har været personbundet, man har venskab med mennesker, og dem der
organiserede det fra gammel tid gennem alle årene var dem, der kendte noget et sted i
Danmark og Sydslesvig. De er ved at falde væk, så vi skal til at finde nye muligheder. Det
byder sig til at bruge bestående platforme. Når man siger ”samarbejde” stønner vi næste alle
sammen, for det betyder mere arbejde. Man hører altid, at samarbejde = merarbejde, men
det er ikke sandt, ikke hvis man tænker sig om fra starten og bruger de forhåndenværende
platforme. Det behøver ikke nødvendigvis at være en som at de selvfølgelig skal inviteres
med til årsmødet, have vores lokale blad og vore lokale invitationer, et postkort til deres
fødselsdag eller en hilsen til deres generalforsamling i den lokale grænseforening. Jeg er lidt
betænkelig ved at lave det på landsplan, foretrækker det bliver på amtsplan. Et konkret
eksempel på initiativ af Grænseforeningen i Aabenraa dialogmødet ”Det grå guld”. Vi har nu
fire gange på skift holdt møder i Flensborg og Aabenraa. Det var hyggeligt hver gang, og der
kom nye deltagere hver gang. Over en kop kaffe får man fra hver side et kort foredrag, hvor
der bliver fortalt om et menneskeliv i grænselandet. Vi har her brugt en bestående platform.
Det vigtigste må være, at vi via vores egne netværk både som bestyrelsesfolk og
privatpersoner inviterer disse kontakter med til vore årsmøder. Gående ud fra, som vi fandt
ud af sidst på Jaruplund Højskole, at mindretallet består af 100.000 mennesker, hvis vi hver
bare inviterede 2 personer med til årsmøderne, vil vi være 300.000 deltagere.
Jørn Fischer, amtsformand Husum amt: Er langt hen ad vejen enig, men jeg glæder mig
meget til, at alle 100.000 har en kontakt i Danmark. Vi på vestkysten lever langt væk fra
grænsen, og det er svært at opretholde en kontakt. Derfor er det vigtigt, at vi finder nye veje
og ny muligheder for dem, der bor længere væk fra grænsen til at få kontakt. At tænke nyt
betyder ikke, at vi glemmer det gamle, men vi skal i gang, vi skal sikre vores fremtid. De
unge familier er ikke alle opvokset i mindretallet men kommer udefra, og de skal have
mulighed for at få kontakter i Danmark, at deltage i arrangementer nord for grænsen. Så har
vi måske om 25 år 100.000 medlemmer hen over grænsen.
Daniela Caspersen, distriktsformand Husum: Vi skal bruge flere kræfter på mødet hen
over grænsen og udvikle samarbejdet. Der kommer flere udefra, der ikke har den historiske
baggrund, og vi føler de udvikler sig mere og mere via samværet og mødet over grænsen.
Det er også vigtigt at lære dansk og ikke mere tysk. Det er en stor fornøjelse at møde folk
nordfra og opleve den fælles historie. Vi må ikke glemme de ting, der er vigtige for os. Mange
danske ting rykker mere og mere i baggrunden. Vi skal samle idéer og ikke tænke på
begrænsninger, der er ingen.
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Tine Andresen: Daniela var med på seminaret, og hun har en meget fin måde at klare
sprogvanskelighederne på, hun taler bare løs. Det er jo netop også det fine ved
interessegrupper som f.eks. madklubben. Der kan man lære sproget på en naturlig måde, og
vi kan også lære danskerne vores sjove udtryk.
Wilma Nissen, distrikt Sct. Jørgen-Mørvig: I 1990´erne havde vi en venskabsforbindelse
med Middelfart-Årup, og vi havde det rigtig godt sammen. Vi mødtes en gang om året på
skift og ikke kun med bestyrelsen men med medlemmerne. Jeg er meget ked af, af denne
kontakt er sovet ind. Hvad der ikke er så godt er, at det fra vores side kun er bestyrelsen, der
deltager i disse møder. Hvis vi skal genoplive disse forbindelser, er det er meget vigtigt, at
også distriktets medlemmer er med.
Henry Bohm, distrikt Bredsted: Jeg mener helt klart, at vi skal bruge langt flere kræfter på
at samarbejde med Danmark. Det lyder for mig helt forkert, at en præst i Sydslesvig ikke har
nogen kontakter med præster i Danmark, at en lærer i Sydslesvig ikke har nogen kontakter
med lærere i Danmark, at en SSW-politiker i Sydslesvig slet ikke har kontakter med politikere
i Danmark. Der burde være et rigt og mangfoldigt samarbejde, ikke kun på det høje niveau
men på det, der sker i distrikterne. Her er det ikke kun SSF's opgave, det er alle foreningers
opgave, det er en samrådsopgave, at vi har meget meget tættere kontakter med venner i
Danmark. For mange år siden havde vi på Bredsted skole en udmærket ordning. Her søgte
lærerne sammen med foreningerne kontakten til venskabskredsen, dvs. man fandt en skole,
der passede til vores skole. Man havde så nogle venskabsklasser, hvor man skrev breve
frem og tilbage. Vi besøgte deres skole, de besøgte vores skole, og hvis det gik godt, varede
venskabsforbindelsen helt til niende klasse. SSF- formanden og Grænseforeningen var
selvfølgelig med, og hvis præsten og SSW-folkene havde tid, deltog de også i besøget og
kunne få kontakter. Der var således kontaktflader på alle plan. Børnene overnattede
selvfølgelig hos deres venner, og de forældre, vi besøgte, blev interesserede og kom
således i kontakt med Grænseforeningen og Sydslesvig. Det blev dog ødelagt, da man i sin
tid i Danmark indførte Ø-tid og U-tid og alle de andre tider, og skolebestyrelserne ikke havde
økonomi til det. For mig er det helt klart, at det er en opgave for Samrådet, der har meget høj
prioritet inden for alle området og ikke kun på kulturområdet. Det burde det have haft for
mange år siden. Kontakten til Danmark er jo det helt afgørende for os.
Kay von Eitzen, Flensborg by: Henry var her inde på noget, som er fidusen i hele
sammenhængen, nemlig at finde sammen om fælles interesser. Hvis man har musikelskere i
sin bestyrelse, er det oplagt at man søger kontakt til et orkester eller et kor i Danmark. Man
kan opbygge et fællesskab omkring så mange ting, frimærker, kolonihaver, nemmere end
hvis man søger at komme ind på hinanden bare på det menneskelige plan.
Kirsten Futtrup, Forretningsudvalget: Et konkret eksempel: Sidste lørdag afholdt vi en
strikkefestival med ca. 80 deltagere, hvor det samlende netop var interessen, noget man gør
med hænderne. Der kom folk fra begge sider af grænsen, fra Bergenhuse, fra Haderslev,
hvor de havde strikket et byskilt med Haderslev/Hadersleben, der var rigtig gang i den. At
interessen stod i centrum og ikke sproget, der selvfølgelig kom med, gjorde at vi havde en
fantastisk sjov og skæg dag. Hvis man samles om fælles interesser kan man ikke lade være
med at snakke sammen, og man får en masse sjov ud af det. Kan kun anbefale, at sproget
ikke altid er det væsentligste, men at det kommer naturligt ind.
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Christiane Christiansen, distrikt Sønderbrarup: Var desværre ikke med på kurset
sammen med Grænseforeningen, men var til gengæld med på kurset om Landsbyhøjskolen i
Gråsten, hvor jeg mødte en hel masse spændende nye mennesker. Vi kom hurtigt i snak og
fik gode samtaler. Det undrede mig meget, at mange slet ikke havde kendskab til Sydslesvig,
selv om de bor i grænseegnen. Der kan man se, hvor vigtigt det er, at man skaber kontakter
hen over grænsen. Der giver ikke kun én selv noget, men vi er alle sammen forpligtede over
for, at vi viser os noget mere, at vi har kendskab til, hvad de gør og hvordan de lever, ja bare
er med i et fællesskab. Vi får immervæk mange penge fra Danmark, og hvis vi ikke viser,
hvem vi er, ved de ikke hvorfor de giver penge til os. Lad os komme hen over grænsen,
deltage i møder, lad os deltage i deres aktive liv og vise, hvem vi er.
Meike Hauschildt, Sild: Jeg kan anbefale at man bruger de nye medier, facebook, Twitter,
WhatsApp, der er de unge. Dem bruger de hver dag flere gange om dagen. Vi skal bruge
smartphones og se, hvor dejligt det er at være med.
Lis Bewernick, Lyksborg: Lyksborg har allerede i mange år en venskabsforbindelse med
Vejle Vesteregn. Den har i årenes løb forandret sig meget: vi har været i forskellige byer,
SSF har været der alene, så var kirken og SSF, og nu for tiden har vi slået os sammen med
Hanved og Store Solt, og i Vejle har de sluttet sig sammen til én stor forening. Måden at
have venskabsforbindelser på har altid forandret sig, og nu er det igen tid til en forandring. I
de sidste 5 år har vi prøvet mange forskellige ting. Vi mødes altid den samme weekend i
september, og vi prøvet at ændre det, så vi har forskellige interesser. Vi har lagt mærke til, at
vi har prøvet at være brede, så vi har lavet aktiviteter som børnene, de unge og de ældre
havde lyst. Så mens der var kaffebord, var der aktiviteter for børnene. Nogle gange
fungerede det godt, andre gange ikke. Tilbagemeldingen er altid, at nogle gerne vil besøge
et bestemt sted, og andre siger så, at der har vi været. Vi skal derhen, at vi har et sted, hvor
jeg som formand kan informere mig om forskellige interesser. Som Preben siger: samarbejde
bliver til merarbejde. Vi skal gerne derhen, at samarbejde bliver til delt arbejde, og der er et
forum, hvor man kan henvende sig. Kontakt er en fin idé, men også WhatsApp, Twitter og
facebook. I Lyksborg har vi en internetside og en facebookside, og der får vi fat i folk. Det
betyder ikke, at Kontakt ikke er en god idé, men det er vigtigt, at vi har interessegrupperne.
Georg Buhl, Flensborg: Jeg gik i skole i Husum, og der havde vi en venskabsforbindelse
med Bornholm, Gulde Skole havde en venskabsforbindelse med Vamdrup, og det fungerede
egentlig fremragende. Hvis man vil se, hvem man har haft venskabsforbindelse med, findes
der et digert værk ”Sydslesvig i dag” fra 1955. Der er beskrevet, hvem de forskellige skoler dengang 104 - havde venskabsforbindelser med. Så jeg har altid troet, at det var koblet op
på skolerne i Sydslesvig. I Gulde var venskabsforbindelsen med til de traditioner, man ikke
havde i Danmark f.eks. lanterneoptog. Vi tog så op til modsatte fester i Vamdrup.
Daniela Caspersen, distriktsformand Husum: I har jo allerede venskabsforbindelser til
Danmark, men hvad med de yngre? De har jo også brug for nye netværk hen over grænsen
og de personlige møder, og disse er jo anderledes end netværk via internettet. Kender man
folk personligt, ser man anderledes på dem. Den personlige direkte kontakt hen over
grænsen er virkelig god.
Jørn Fischer, amtsformand Husum amt: Jeg er enig med jer alle. Jeg har forstået det
sådan, at I har kontakter og I er meget interesseret i at skabe yderligere kontakter, at arbejde
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videre med. Vi har her en stærk gruppe, der gerne vil skabe kontakter, derfor skal vi fra
SSF's side gerne arbejde videre med sagen.
Tine Andresen: Vi var så synske at vide, at I vil udvikle og ikke afvikle, så vi har sat dato på
det næste seminar. Det bliver på Christianslyst 27.-28. maj 2016, altså fredag aften til lørdag
eftermiddag.
Martin Lorenzen: Takker for en god diskussion. Peter Hansen fra Husumhus tripper med
fødderne som tegn på, at suppen er klar. Vi genoptager mødet kl. 13.30.

Pause

Martin Lorenzen: Vi genoptager mødet, men inden vi fortsætter med vores dagsorden, skal
Sydslesvigprisen overrækkes. Formand Jon Hardon Hansen har ordet.
Jon Hardon Hansen: Det er mig en stor glæde at få lov til at motivere prisoverrækkelsen til
Frauke Alberts. Det ligger til familien, at man får Sydslesvigprisen, idet hendes bror fik den i
1992.
Frauke, du opfylder grundforudsætningen for at modtage årets Sydslesvigpris. Du er nemlig
én af de stille slidere i og for mindretallet. I utallige år har Frauke været medlem af flere
mindretalsorganisationer og siddet i mange forskellige bestyrelser. Således har hun været
formand for SSF-distriktet Garding/Evershop i 10 år, og i 13 år har hun beklædt posten som
bisidder i Ejdersteds amtsstyrelse, som hun nu er suppleant for. Frauke er også til det
kirkelige: hun er menighedsrådsformand for Vestejdersteds Menighed siden 2006. Endvidere
sidder hun i DKS' Kirkeråd og holder kirke og politik adskilt uden problemer, selv om hun er
formand for SSW i Garding og siden 2010 sidder i kommunalbestyrelsen.
I en artikel om Garding Danske Skoles 50 års jubilæum fremgår det, at Frauke allerede som
elev ikke var bange for at tage fat. Således berettes det, at hun lugede ukrudt i skolegården,
hvilket blev belønnet med en is, ikke bare til hende, men til hele hendes klasse. Så der er lidt
offermentalitet måske også over dig. Allerede dengang har hun med andre ord ydet en
indsats som fællesskabet har nydt godt af. Og det gør Frauke så den dag i dag. Når der er
brug for en hjælpende hånd i forbindelse med foreningsaktiviteter og andre fælles
arrangementer, om det er en kage, der skal bages, eller der skal planlægges et møde, eller
der skal ryddes op efter en koncert - om det så er en rockkoncert - kan man altid regne med,
at Frauke siger ja til at give et nap med, hvor der er behov. Ja, et beskedent og sympatisk
menneske fra Sydslesvigs sydvestligste hjørne modtager i dag meget fortjent
Sydslesvigprisen. Stort tillykke herfra, Frauke.
Frauke Alberts får stående bifald fra forsamlingen.
Formand for Oberst H. Parkovs Mindefond, Niels Henriksen: Kære Frauke, hjertelig til
lykke med tildelingen af dette års SYDSLESVIGPRIS fra OBERST H. PARKOVS
MINDEFOND.
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Vi har i år i Mindefonden uddelt langt flere penge, end vi har gjort i mange år, og vi gør det
med glæde. - Hvert år!
I dag har du modtaget din velfortjente anerkendelse af din indsats, og i går havde jeg
fornøjelsen at kunne uddele store beløb til mange projekter, som alle har til formål at sprede
glæde i det danske Sydslesvig. Vi ville gerne have delt denne glæde med hele det danske
Sydslesvig, men af alle dem, der havde accepteret vores invitation til begivenheden, var der
kun én, som ikke dukkede op. Flensborg Avis var fraværende på grund af nogle interne
misforståelser, så derfor tillader jeg mig nu at benytte lejligheden til her på SSF's Landsmøde
mundtligt til de delegerede og til gæsterne at kombinere den anerkendelse, som du
modtager, med at oplyse om, at også FDF, Spejdere, Det Lille Teater, skoler, børnehaver,
Vælgerforeningen, kirker, sportsklubber og mange andre har fået del i afkastet af den kapital,
som Grænseforeningen i København så professionelt og omhyggeligt administrerer for
Oberst H. Parkovs Mindefond, - helt og holdent til gavn for det arbejde, som du, Frauke og
dine mange kolleger og landsmænd og -kvinder udfører overalt her i Sydslesvig for nationalt
og socialt arbejde.
På vegne af Mindefondens bestyrelse har jeg i går kunnet lykønske modtagerne af den
støtte, som de fik, og i dag ønske dig, Frauke, til lykke med din velfortjente Sydslesvigpris!
Under bifald fra forsamlingen overrækker Formanden diplomet og en check til Frauke.
Frauke Alberts: Jeg vil sige mange tak til alle, der har sørget for, at jeg fik denne pris. Det er
sådan en stor overraskelse, jeg er helt blød i knæene og meget glad for, at jeg fik den.
Mange, mange tak, også til Ejdersted amt, der har indstillet mig til prisen. Mange tak!
Martin Lorenzen: Vi fortsætter dagsordenen med punkt

11. Valg af
a. Medlemmer til forretningsudvalget
Martin Lorenzen: Ifølge vedtægternes § 10, afsnit 10.3 (1), vælger landsmødet foreningens
forretningsudvalg. I § 10, afsnit 10.3 (2) står, at der i ulige år vælges formanden,
2. næstformand og 2. bisidder. I de udsendte bilag er kandidaterne opført:
 Formand er Jon Hardon Hansen
 2. næstformand er Steen Schröder
 2. bisidder er Annette Neumann
 1. suppleant er Tatjana Mahmens. Hun tager ikke imod genvalg.
 2. suppleant er Silke Weinzierl-Hancke. Hun tager imod genvalg.
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formand:
Gitte Hougaard-Werner: Kære delegerede, kære jer, der var med for to år siden. I
behøver ikke holde vejret, jeg har ikke tænkt mig at stille op i år. På
forretningsudvalgets vegne skal jeg som 1. næstformand foreslå genvalg af Jon
Hardon Hansen for den kommende periode - men så ved man jo aldrig, hvad der sker
i fremtiden.
Martin Lorenzen: Tak. Er der andre forslag eller andre anbefalinger? I papirerne kan
I se, at også flere amter har anbefalet den siddende formand, og jeg går ud fra, at
Jon er parat til at tage imod genvalg. Jeg beder om at I benytter den gule
stemmeseddel nr. 2 og skriver ja eller nej eller Jon Hardon Hansen. Tællekommission
1 bedes samle stemmesedlerne ind.
Har alle afleveret deres stemmeseddel? - Fint, så bliver der talt. Men da vi også har
en tællekommission 2, kan vi jo godt gå videre med valget af 2. næstformand, der
hidtil har været Steen Schröder. Er der forslag?

•

2. næstformand:
Jon Hardon Hansen: Forretningsudvalget foreslår genvalg af Steen Schröder, en tro
væbner, god at have i forretningsudvalget, især også fordi han er jurist af profession.
Og hvis der er noget, man har brug for i denne forening, så er det jurister. Desværre.
Det vil være godt at have en jurist siddende i forretningsudvalget også i de næste
2 år.
Martin Lorenzen: Tak. Er der andre forslag? Er der andre anbefalinger? Også her
kan I se, at flere amter har anbefalet Steen Schröder. I bedes tage den gule
stemmeseddel nr. 3 og skrive ja, nej eller Steen Schröder. Tællekommission 2 bedes
samle stemmesedlerne ind.
Har alle afleveret deres stemmeseddel? Mens vi venter på resultaterne, har Kirsten
lovet at vi synger en sang - de første fem vers af ”Nu falmer skoven trindt om land”.
Jeg har nu resultatet af valget til formand:
afgivne stemmer
deraf ugyldige
blanke stemmer
nej-stemmer
Jon Hardon Hansen

130
1
2
5
122

Tillykke med valget, Jon.
(Bifald fra forsamlingen)
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2. bisidder:
Martin Lorenzen: Så kan vi fortsætte med valg af 2. bisidder. Her er Annette
Neumann foreslået.
Kirsten Futtrup: Jeg vil gerne anbefale, at I stemmer på Annette Neumann. Hun er
en særdeles levende ildsjæl med rødder solidt plantet i den sydslesvigske muld. Hun
ved, hvad der foregår, og hun er med alle vegne, og hun er en herlig og sprudlende
repræsentant for Sydslesvig, når vi er andre steder. Så jeg vil gerne give hende mine
varme anbefalinger.
Martin Lorenzen: Er der andre forslag til posten som 2. bisidder?
Sven Nielsen, Flensborg amt: Nej, det er ikke noget nyt forslag, I skal ikke være
bange. Flensborg amt vil gerne bekræfte, hvad min forgænger har sagt. Vi er rigtigt
glade for Annette og kan ikke finde nogen, der er bedre. Som nabo kan jeg bekræfte,
at hele familien - mand, 2 børn og en hund - står bag Annette og understøtter hende i
det, hun gør. Det er rigtig dejligt, jeg kender det også fra min familie. Det ville jeg bare
lige nævne. Tak.
Martin Lorenzen: Tak. Er der flere anbefalinger? Som I kan se i papirerne, er der
også flere amter, der anbefaler Annette Neumann. Er der flere forslag? Det ser ikke
sådan ud. I bedes tage den gule stemmeseddel nr. 4 og skrive ja, nej eller Annette
Neumann.
Har alle afleveret deres stemmesedler? Så kan tællekommissionen gå ud og tælle.
Imens de gør det, har vi nu resultatet af valget til 2. næstformand:
afgivne stemmer
blanke stemmer
nej-stemmer
Steen Schröder

129
1
5
123

Tillykke med valget, Steen.
(Bifald fra forsamlingen)
Er tællekommissionen klar igen, kan vi fortsætte

•

1. suppleant:
Martin Lorenzen: Vi har nu et kampvalg til 1. suppleant-posten. Så vidt jeg kan se, er
der 2 kandidater. Jeg beder om anbefalinger.
Preben K. Mogensen, Flensborg by: På Flensborg bys og Flensborg amts vegne er
det mig en meget stor fornøjelse at anbefale én. I ved godt hvad der forventes, når
man skal beklæde en høj post, nemlig at man er 20 år gammel og har 30 års erfaring,
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men Kay von Eitzen er 50 år gammel og er vort unge håb (latter), og på trods af hans
unge alder har han faktisk mellem 20 og 30 års erfaring. Han trådte ud af bystyrelsen,
fordi han blev formand for Flensborg Yacht Club, men vendte tilbage, fordi han ikke
kunne undvære SSF-arbejdet. En bedre anbefaling kan han ikke give selv. Og til jer
alle sammen: stem på Kay von Eitzen.
Franz Dittrich, Gottorp amt: Kære delegerede, kære gæster. Én ting er stensikkert.
Hvis vi vil sikre, at Gottorp amts interesser bliver tilgodeset i forretningsudvalget, er vi
nødt til at få en fod indenfor døren. Det kan vi ved selv at være repræsenteret i
udvalget, så enkelt er det. Derfor er jeg utrolig glad for, at Torben Skytte har meldt sig
på banen til som 1. suppleant i SSF's forretningsudvalg at repræsentere vores knap
1.800 medlemmer. Sikke et lykketræf! Hvis nogen har god erfaring og tæft for
arbejdet, er det Torben. Torben og hans kone kom til Slesvig i 1971. Her kom han i
forældrerådet for Ansgar Børnehave og siden i Hiort Lorenzen-skolens og Gottorp
Skolens forældreråd. I 1977 blev han formand for Slesvig Ungdomsforening, og
gennem SdU fik han leder- og foreningskurser. I SdU var han formand for flere
udvalg, og gennem fælleshovedudvalget blev han medlem af SdU's hovedstyrelse.
Torben er siden 1972 medlem af SSF, og er nu medlem i Dannevirke distrikt. Siden
2013 er han medlem af Gottorp amtsstyrelse. Som næstformand i amtsstyrelsen er
han til enhver tid utroligt engageret og varetager med stor flid og interesse sit hverv.
Han er et oprigtigt og trofast menneske. Jeg kunne blive ved, men vil nu give videre til
distriktsformanden for Dannevirke og Torben selv.
Martin Lorenzen: Det tyder på, at der er flere anbefalinger.
Silke Gustafson, distrikt Dannevirke: Jeg er formand for distriktet, hvor Torben
Skytte er medlem. Han kommer fra Jagel, der er blevet lagt sammen med Dannevirke
distrikt. Jeg kender Torben som troværdig og venlig, han er meget hjælpsom og
støtter vores forening. Jeg vil gerne anbefale, at I vælger Torben Skytte. Tak.
Martin Lorenzen: Er der flere anbefalinger til 1. suppleant-posten eller vil
kandidaterne præsentere sig?
Torben Skytte: Kære landsmøde. Jeg vil ikke præsentere mig selv, det har andre
gjort på fin måde, og jeg er ikke så god til at anbefale mig selv. Men tak til Franz for
de gode ord. Jeg er født i Odense og opvokset på Langeland i 1940rne, dengang det
gik ret så langsomt. Jeg har overvejet et par dage, om jeg vil sige ja eller nej, og på et
tidspunkt sagde jeg ja til udfordringen. Det er jo en stor udfordring, at man pludselig
over nat kan have vundet et job, som man måske på et tidspunkt synes er for meget.
I hvert fald har jeg overvejet, om jeg vil være i stand til at gøre det, og det tror jeg.
Tak.
Martin Lorenzen: Når nu Torben har præsenteret sig, vil jeg også give Kay
muligheden, men han frafalder. Jeg går også ud fra, at hele salen kender de to
herrer. Er der andre forslag?
Jörn Fischer, Husum amt: Kære venner. Først bliver jeg nødt til at sige undskyld.
Jeg sagde før, at jeg har talt tre gange, og det var nok, men jeg bliver nødt til at
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komme igen. Jeg vil varmt anbefale vores velkendte Silke Weinzierl-Hancke fra
Tønning til posten som 1. suppleant. Silke er en ildsjæl for os alle, for mindretallet
som helhed og for alle foreninger. Hun har i årevis arbejdet i amtsstyrelsen i
Ejdersted amt, 2011-2014 var hun næstformand, og 2012-2014 sad hun i
hovedstyrelsen. Hun er nu 2. suppleant, og jeg synes, vi skal give hende mulighed for
at fortsætte sit super gode arbejde for vores mindretal. Hun skal være vores 1.
suppleant. Vælg Silke.
Martin Lorenzen: Så har vi altså 3 kandidater. Er der flere anbefalinger?
Susanne Crusius, Sydtønder amt: Hej alle sammen. Sydtønder amt vil også gerne
anbefale Silke Weinzierl-Hancke som 1. suppleant. Vi beder om jeres stemme.
Martin Lorenzen: Er der flere kandidatforslag til 1. suppleant-posten? Det er der ikke
Kim Petersen, Sydtønder amt: Jeg vil ikke foreslå nogen, men Silke bør også have
mulighed for at præsentere sig.
Martin Lorenzen: Selvfølgelig, det kommer vi til. Vær så god Silke.
Silke Weinzierl-Hancke: Jeg har været 2. suppleant siden 2014, jeg prøvede et år at
komme ind i forretningsudvalget, men det lykkedes ikke. Det er godt, som det er nu,
alt har sin tid, og jeg kunne godt tænke mig at rykke lidt længere op i rækken, for jeg
er stadig brændende interesseret i at komme ind i forretningsudvalget på et tidspunkt.
Og så synes jeg i øvrigt, at det er den mest simple løsning at klatre op ad stigen, at
komme fra 2. til 1. suppleant og så senere tage springet ind i forretningsudvalget. Så
er man lidt tættere på arbejdet. I kan se mere om mig i de udsendte papirer. Jeg
håber, mange stemmer på mig i dag.
Martin Lorenzen: Så skal Kay von Eitzen også have mulighed for at præsentere sig.
Kay von Eitzen: Jeg har det som Torben, at jeg ikke så godt kan lide at tale om mig
selv. Men det, I kunne læse om mig er, at jeg simpelthen er rodbundet i det danske
arbejde. Ud over det er der at sige, at alt, hvad jeg tager fat på af interesse, munder
for det meste ud i foreningsarbejdet. Så jeg er klar til endnu en opgave. Tak.
Martin Lorenzen: Vi skal bruge den gule stemmeseddel nr. 5, og der er tre
kandidater: Kay von Eitzen fra Flensborg, Torben Skytte fra Jagel og Silke WeinzierlHancke fra Tønning. Det er i orden, hvis I kun skriver fornavnet på den person, I
støtter. Man skal have over halvdelen af de afgivne stemmer for at blive valgt. Hvis
dette ikke opnås, vil de to kandidater med de fleste stemmer gå videre i næste
valgrunde. Det kan blive en interessant eftermiddag. Har alle afleveret deres
stemmesedler? Det bliver en spændende optælling. Imens den foregår, kan jeg
meddele resultatet af valget til 2. bisidder:
afgivne stemmer
nej-stemmer
Annette Neumann

130
3
127
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ved, hvad der foregår, og hun er med alle vegne, og hun er en herlig og sprudlende
repræsentant for Sydslesvig, når vi er andre steder. Så jeg vil gerne give hende mine
varme anbefalinger.
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Martin Lorenzen: Er der andre forslag til posten som 2. bisidder?
Sven Nielsen, Flensborg amt: Nej, det er ikke noget nyt forslag, I skal ikke være
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Jørn Fischer, Husum amt: Min kone er glad i aften, for så kan jeg ikke snakke mere.
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Martin Lorenzen: Er der andre forslag?
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Torben Skytte Gottorp amt: Franz har mistet stemmen, så jeg må desværre som
næstformand i Gottorp amt foreslå mig selv som 2. suppleant. Det eneste, jeg kan
sige er, at jeg er med i SSF i 43 år og at stå her efter al den tid, er et lille skulderklap.
Tak.
Martin Lorenzen: Andre forslag eller anbefalinger til 2. suppleant-posten? Det er ikke
tilfældet. I bedes tage den gule stemmeseddel nr. 6 og enten skrive Silke WeinzierlHancke eller Torben Skytte.
Har alle afleveret deres stemmesedler?
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Så foreligger resultatet af valget til 2. suppleant:
afgivne stemmer
deraf ugyldige
blanke stemmer
nej-stemmer
Silke Weinzierl-Hancke
Torben Skytte

130
1
9
1
76
43

Dermed er Silke Weinzierl-Hancke valgt. Til lykke med valget.
(Bifald fra forsamlingen)

11. Valg af
b. Udvalg
Martin Lorenzen: Ifølge vedtægternes § 10, afsnit 10.4 (1), vælger landsmødet i ulige år
regnskabs- og revisionsudvalget.
Som det fremgår af bilaget til dagsordenspunkt 11, er den nuværende formand Gerd Pickardt
og de to ordinære medlemmer Hans Uwe Axen og Povl Ebbe Stig Paulsen indstillede på at
tage imod eventuelt genvalg. Er der andre forslag til udvalget? Det er ikke tilfældet, så jeg vil
foreslå, at vi vælger udvalget ved håndsoprækning. Er der modstemmer? Er der afholdelser?
Dermed er udvalget enstemmigt valg. Til lykke med valget.
(Bifald fra forsamlingen).

12. Kontingent
Martin Lorenzen: Jeg giver ordet til formanden.
Jon Hardon Hansen: Forretningsudvalget foreslår uændret kontingent
(Bifald fra forsamlingen)
Tak.
Martin Lorenzen: Vi går straks videre til punkt

13. Dato for næste års landsmøde
Jon Hardon Hansen: Forretningsudvalget foreslår, at landsmødet 2016 finder sted lørdag
den 12. november her på et renoveret Husumhus.
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(Bifald fra forsamlingen)
Martin Lorenzen: Næste punkt er

14. Eventuelt
Martin Lorenzen: Så er vi kommet til punktet ”Eventuelt”. Er der noget, der har noget på
hjertet?
Ketel Lorenzen, Husum amt: Børn vil gerne have mig som julemand, men det er ikke
derfor, jeg er her i dag. Jeg vil gerne sige noget om elektromobiler. Jeg kører nu i 2,5 år en
elektromobil og kan ikke lade den op her ved Husumhus, der bør være en ladestation her. Vi
skal gøre noget for miljøet. Tak.
Martin Lorenzen: Er der flere kommentarer? Så vil jeg gerne nedlægge mit hverv og sige
tak for i dag. Det har været en spændende og god dag, endda med kampvalg, hvilket altid er
godt.
Jon Hardon Hansen: Jeg vil gerne ønske de gen- og nyvalgte til lykke med valget til
forretningsudvalget og suppleantposterne. Stor tak til Martin, som også i år så suverænt har
ledet os igennem landsmødet (han får overrakt 3 flasker vin). Sydslesvigsk Årbog ligger ude
på pressebordet, husk at få den med hjem, når I forlader Husumhus. Vi skal som ønsket af
Ketel sørge for i forbindelse med renoveringen at huset at få installeret en ladestation til
elbiler.
Vi skal sige tak til
-

afgåede 1. suppleant Tatjana Mahmens (1 blomsterbuket)
vores musikere Kirsten og Rainer, der selv må bestemme, hvem der får
blomsterne og hvem vinen.

Vi afslutter vores landsmøde med at synge de sidste 3 vers af ”Stenen slår smut”.
Kom godt hjem! Vi ses senest næste år.

Flensborg den 9. marts 2016 / JAC

_____________________________
Martin Lorenzen
Mødeleder

____________________________
Jens A. Christiansen
Protokolfører
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