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Møde i Det Sydslesvigske Samråd
mandag den 24. februar 2013 kl. 18.00 på Flensborghus
Til stede:

Jon Hardon Hansen, Steen Schröder, Jens A. Christiansen, Christian
Jürgensen, André Pastorff, Alice Feddersen, Peter Lynggaard Jacobsen,
Viggo Jacobsen, Jytte Nickelsen, Per Gildberg, Udo Jessen, Anders Molt
Ipsen, Jacob Ørsted, Jørgen Kühl, Thorsten Kjærsgaard, Jørgen Møllekær,
Bahne Bahnsen, Manfred Nissen, Inger Marie Christensen, Ronny Grünewald,
Horst Schneider, Rüdiger Schulze, Martin Lorenzen, Gerd Pickardt, Kirsten la
Cour, Henrik Hansen

Afbud:

Randi Kuhnt, Stine Døssing, Thorsten Schütt, Flemming Meyer,

Referent:

Jette Hanisch

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Spørgetid
3. Godkendelse af protokollen af 3. december 2013
4. Fastlæggelse af den endelige dagsorden
5. Meddelelser
6. Præsentation af en kommunikationsstrategi v/Bysted
7. Flytning af Hostrup Børnehave til Satrup v/Skoleforeningen
8. Eventuelt
9. Lukket møde
Budgetkoordinering 2015

Kort før mødet blev punkt 6., Præsentation af en kommunikationsstrategi v/Bysted, taget af
dagsordenen.
1. Valg af ordstyrer
Jens A. Christiansen vælges som ordstyrer.
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2. Spørgetid
Elke Putzer spørger som gæst, hvorfor man har taget punkt 6 af dagsordenen, og hvorfor
man ikke har meldt det ud i offentligheden.
Formanden beklager og forklarer, at man først fik de mange papirer fra Bysted i fredags, og
der var kort tid til at se dem igennem. Beslutningen om at tage punktet af dagsordenen blev
først truffet i eftermiddag, og man kunne så ikke melde det ud til offentligheden.
3. Godkendelse af protokollen af 3. december 2013
Den udsendte protokol godkendes.
4. Fastlæggelse af den endelige dagsorden
Ordstyreren meddeler, at dagsordenen fastholdes, da Martin Lorenzen har en kommentar til
punkt 6.
5. Meddelelser
Dansk Centralbibliotek: Dokumentarfilmen ”De glemte danskere”, som er blevet til ved hjælp
af projektmidler, vises ved Folkemødet på Bornholm.
SSW: Samrådet har fået den resolution tilsendt, som EFA har vedtaget og sendt til EUkommissionen. M.h.t. mailudvekslingen i forbindelse med stillingtagen til rammekonventionen
foreslår SSW, at Samrådet i løbet af de næste måneder drøfter sprogpolitikken. Lars Harms
vil i den forbindelse berette om friserloven. Ordstyreren sørger for at sætte det på
dagsordenen til mødet den 12. marts.
SSF: På FUEV-mødet i Bruxelles den 19.-20. marts behandles Minority Safepack. Da det er
blevet afvist af kommissionen, går man nu rettens vej og arbejder videre på at sætte
mindretal mere i centrum for Europa-Parlamentets arbejde. Et kontaktudvalg for nationale
mindretal ville være positivt.

6. Præsentation af en kommunikationsstrategi v/Bysted
Referencegruppen er på baggrund af et forslag fra Katrine Hoop og Eberhard von Oettingen
blevet enige om sloganet ”Sydslesvig – vi gør Danmark lidt større”.
Konklusion:
• Samrådet tilslutter sig sloganet ”Sydslesvig – vi gør Danmark lidt større”, som
skal/kan bruges af alle organisationer og institutioner. Der udsendes en
pressemeddelelse.
7. Flytning af Hostrup Børnehave til Satrup v/Skoleforeningen
Skoleforeningen har fået en henvendelse fra forældrekredsen i Satrup om at flytte
børnehaven fra Hostrup til Satrup, for at spare børnene for transporten hver dag. På den
måde vil vuggestue, børnehave, skole og SFO samles ét sted. Der er en stabil tilgang af
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børn i området, så Skoleforeningen bliver nødt til at opgradere. En flytning vil have
konsekvenser for foreningslivet; disse kan dog løses, enten ved at SSF overtager bygningen
i Hostrup via brugeraftale eller at der etableres et foreningslokale i den nye børnehave.
Distriktet er åbent for at drøfte mulighederne. Flytningen kan måske være starten til en
generel gennemgang af skole-, kirke- og foreningsdistrikter. En evt. nybygning skal også
drøftes i forbindelse med anlægsbudgettet.
Konklusion:
• Skoleforeningen inviterer alle berørte organisationer og institutioner til et møde
for at drøfte problematikken
8. Eventuelt
Gerd Pickardt spørger ind til den mailkorrespondance, der florerer om forholdene på
alderdomshjemmet, uden at Sundhedstjenesen officielt har taget stilling.
Jacob Ørsted forklarer, at Sundhedstjenesten har svaret på én officiel henvendelse og haft
møde med de utilfredse personer. Sundhedstjenesten har ikke ønsket at reagere direkte på
rygter, men tager punktet op på sin generalforsamling den 2. april.

Mødet slutter kl. 20.20
7. marts 2014 jh / JAC
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