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Ny samarbejdsaftale for Samrådet vedtaget 
 
FLENSBORG. 
På et møde i Det sydslesvigske Samråd tirsdag den 22. marts blev de sydslesvigske 
foreninger og institutioner enige om en ny samarbejdsaftale.  
 
Vedtagelsen af den nye samarbejdsaftale betød samtidig valg af et nyt formandskab. Som 
formand valgtes Christian Jürgensen, Dansk Centralbibliotek, og næstformand blev Jon 
Hardon Hansen, SSF. 
 
Den gamle aftale, der generelt bygger på enighedsprincippet, anses ikke mere for 
tidssvarende. 
 
Formålet med den kommende aftale er, at Det sydslesvigske Samråds medlemmer drøfter 
spørgsmål af fælles interesse, varetager det danske mindretals fælles interesser i bestemte 
overordnede mindretalsspørgsmål samt - efter aftale med de berørte - varetager enkelte 
foreningers og institutioners interesser. 
 
Følgende er medlemmerne i Samrådet enige om: 

• Alle samrådsmedlemmer er fortsat ligeberettigede og selvstændige foreninger hhv. 
institutioner. 

• Samrådet består af 9 medlemmer (foreninger og Institutioner), som hver har en 
stemme. 

• Mens énstemmigheds-princippet ikke helt afskaffes, indføres flertalsafgørelser på 
områder som f.eks. fælles mission og vision, fælles sprog- og værdipolitik, en 
overordnet kommunikationsstrategi, høringer hos Europarådet, koordinering i forhold 
til Folketingets Sydslesvigudvalg og myndigheder - samt anlæg og budgetudkast. 

• Der gennemføres en årlig sydslesvigkonference, hvor Samrådets formandskab 
orienterer om rådets arbejde. 

• Formanden og næstformanden for Samrådet vælges blandt alle medlemmer, og 
rotationsordningen ophæves. 

• Formanden kan tage sig af visse repæsentative opgaver, koordineret via Samrådets 
sekretariat. 
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• Spørgetiden på samrådsmøderne flyttes til sidste offentlige punkt, så der kan spørges 
ind til dagens drøftelser. 

• Samrådet orienteres om organisationernes aktuelle engagement i deres eksterne 
samarbejdsfora - f.eks. kirken i dansk-tysk kirkeforum hhv. SSF og SSW i 
Mindretalsrådet og Kontaktudvalget. 

• Samrådet får fast sekretariat hos Sydslesvigsk Forening ved Dansk 
Generalsekretariat i Flensborg. 

 
 
YDERLIGERE OPLYSNING:  
Samrådets formand Christian Jürgensen, +49 (0) 461 146040 
Samrådets næstformand Jon Hardon Hansen, +49 (0) 162 2060 395 
 
eller 
Samrådets sekretær Jens A. Christiansen, +49 (0) 171 4755 280.  


