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Protokol fra

Møde i Det Sydslesvigske Samråd
onsdag den 25. maj 2016 kl. 18.30 på Flensborghus
Til stede:

Kirstin Asmussen, Bahne Bahnsen, Henrik Becker-Christensen, Jens A.
Christiansen, Kirsten la Cour, Jon Hardon Hansen, Jens M. Henriksen, Gitte
Hougaard-Werner, Peter Lynggaard Jacobsen, Christian Jürgensen, Birgit
Jürgensen-Schumacher, Lars Kofoed-Jensen, Anders Kring, Randi Kuhnt,
Martin Lorenzen, Flemming Meyer, Jytte Nickelsen, Tom Petersen, Gerd
Pickardt, Rüdiger Schulze

Afbud:

Viggo Jacobsen, Udo Jessen, Manfred Nissen

Referent:

Jette Hanisch

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Godkendelse af protokollen af 22. marts 2016 og 20. april 2016
3. Fastlæggelse af den endelige dagsorden
4. Meddelelser
5. Christianslyst – status v/SdU
6. Status på arbejdet i arbejdsgruppen til styrkelse af det folkelige arbejde og
fællesskabet v/sekretariatet
7. Markering af genforeningen/folkeafstemningen 2020 v/SSF
8. Fælles gæsteværelse for mindretallet v/SdU
9. Spørgetid
10. Eventuelt
11. Lukket møde
Budgetkoordinering 2017
Anlægsbudgetter

Man synger: Grøn er vårens hæk
1. Valg af ordstyrer
Martin Lorenzen vælges som ordstyrer.
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2. Godkendelse af protokollen af 22. marts 2016 og 20. april 2016
Begge protokoller godkendes uden bemærkninger.

3. Fastlæggelse af den endelige dagsorden
Dagsordenspunkt 8 flyttes til punkt 6, og resten af dagsordenen skubbes tilsvarende.

4. Meddelelser
Friisk Foriining:
• 2.-5. juni afholdes et interfrisisk møde på Helgoland. Mødet afholdes hvert 3. år på øen i
den første weekend i juni.
SSW:
• Landsregeringen er ved at udvikle en ”Landesentwicklungsstrategie” frem til 2030. Man
har foretaget forskellige analyser og gennemført diverse borgerdialogfora, og resultatet
herfra har man sammenfattet i en grønbog I løbet af sommeren vil man føre drøftelser
med kommuner, erhvervslivet, fagforeninger, højskoler, universiteter etc. for at få flere
tilskyndelser og for at finde ud af, hvordan man i praksis kan omsætte nogle af idéerne i
udviklingsstrategien. Resultatet sammenfattes så i en hvidbogJeg har tilskyndet, at det i
den forbindelse også er vigtigt at føre samtaler med de tre mindretal, hvilket man var
opmærksom på. Foreslår, at disse samtaler for vores vedkommende føres i Samrådet. Vi
inviterer Statssekretæren til at komme og berette om det, man er kommet frem til, og vi
kan så komme med vore idéer og tilskyndelser og praktiske henvisninger.
SSF:
• De sydslesvigske Årsmøder afholdes i weekenden 10.-12. juni under mottoet ”Sydslesvig
- hvad rager det dig?”, et motto der er positivt ment. Vi har sendt undervisningsmateriale
ud til skolerne, der dog også kan bruges i andre sammenhænge. Vi håber på opbakning
og støtte rundt omkring. Programmet ligger på hjemmesiden og opdateres løbende. Alle
organisationer opfordres konkret til at sende et hyrdebrev ud til deres organisation med
henvisning til årsmøderne og opfordring til at deltage.
• På FUEN-kongressen blev Dieter Paul Küssner ikke valgt til formand, det blev i stedet
Loránt Vincze men han blev valgt ind i præsidiet som vicepræsident. Gösta Toft blev
også valgt ind, så vi har stadig to repræsentanter fra det danske-tyske grænseland
siddende i præsidiet. Jens A. Christiansen blev genvalgt til DialogForum. At Dieter ikke
blev valgt til præsident, vil ikke have indflydelse på projektet Mindretallenes Hus.
• Vi har fået tilsendt materiale om rammekonventionen til beskyttelse af nationale
mindretal, og vi er blevet bedt om at tage stilling til anbefalingerne fra ministerkommittéen
ved Europarådet med henblik på drøftelse i implementeringskonferencerne senere på
året. SSF, SSW og Skoleforeningen vil komme med et udkast til næste samrådsmøde.
5. Christianslyst – status v/SdU 1.57- 1.51.28
Kirstin Asmussen: SdU vil gerne lægge ud med at informere Samrådet om resultaterne af
dialogen mellem Sydslesvigudvalget, Grænseforeningen, Dansk Skoleforening for
Sydslesvig og Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger om emnet ”Christianslysts fremtid”.
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Den 9. maj 2016 blev der i Undervisningsministeriet afholdt møde om kursusejendommen
Christianslyst. I drøftelserne indgik foruden emnet ”Christianslysts fremtid” overvejelser om,
hvordan man i Sydslesvig sikrer, at der også i fremtiden vil være tilstrækkelige og
tidssvarende overnatningsmuligheder for gæster nordfra. I den forbindelse skal der herfra
opfordres til, at der i regi af Det Sydslesvigske Samråd nedsættes en hurtigt arbejdende
arbejdsgruppe. Dette såkaldte ”Fælles gæsteværelse for mindretallet” skal dog behandles
under punkt 8.
Derudover blev vi enige om følgende:
1) Det anerkendes, at SdU fastholder den trufne beslutning om at sælge ejendommen
Christianslyst. Ejendommen sættes således til salg senest med udgangen af 2016.
2) Der er enighed om, at stedet herefter kan videreføres i en toårig periode, der gælder
2017-2018, medmindre det lykkes at få solgt og overdraget ejendommen inden den
pågældende periode.
3) Ligeledes er der enighed om, at SdU som forening ikke skal oppebære yderligere
økonomiske tab som følge af, at Christianslysts virksomhed forlænges. På den baggrund er
det aftalt,
• at SdU bærer Christianslysts driftstilskud i 2016, hvilket for 2016 er budgetteret med
187.500 Euro,
• at SdU for 2017 og 2018 foretager besparelser på vedligehold og nyanskaffelser på
hhv. 18.000 i 2017 og 30.000 i 2018, samt overtager de i 2017 og 2018 eventuelt
opstående mankoer.
• at Sydslesvigudvalget og Grænseforeningen hver bidrager med et årligt beløb på
50.000 Euro for hhv. 2017 og 2018,
• at Skoleforeningen igennem personalesamarbejde og aktivitetsforøgelse indirekte
bidrager med et beløb, der svarer til en størrelsesorden på hhv. 54.220 Euro i 2017
og 53.502 Euro i 2018, og
• at der allokeres midler via projektet "Oplev Sydslesvig" i en størrelsesorden på
10.000 Euro i hhv. 2017 og 2018.
4) I tilfælde af, at Christianslyst bliver solgt til anden side med overtagelse inden 1.1.2019, er
parterne enige om, at SdU forholdsmæssigt skal tilbagebetale den modtagne støtte for det
pågældende år. Overdrages Christianslyst således til en køber 1. oktober 2018, vil SdU
skulle tilbagebetale 3/12 af tilskuddene til de øvrige parter med mindre andet aftales.
5) Det påhviler SdU straks at orientere de øvrige aftaleparter om forhold, der påvirker det i
aftalen forudsatte dækningsbehov for 2017 og 2018. Dette gælder både i opadgående og
nedadgående retning. Grænseforeningen og Skoleforeningen bemærker, at såfremt
årsresultatet for 2017 og 2018 afviger i negativ grad fra det i aftalen forudsatte, medvirker
foreningerne ikke til dækningen af dette yderligere finansieringsbehov.
For så vidt angår tilskuddet fra Sydslesvigudvalget, så forudsætter dette godkendelse af de
årlige bevillingslove. Midlerne vil således blive indarbejdet i resultataftalen mellem
Sydslesvigudvalget og SdU for 2017 og 2018.
I den sammenhæng vil jeg gerne takke Sydslesvigudvalget og her specielt Kim Andersen og
Steffen Bang for formidling og koordinering af den aftale, der nu kan fungere som bro til en
tid efter Christianslyst.
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SdU vil gerne høre, hvad de øvrige organisationer og institutioner mener om dette
forhandlingsresultat.
Peter Lynggaard-Jacobsen: Vi blev på mødet den 20. april enige om, at vi har brug for en
overgangsløsning, hvilket man jo nu har forhandlet sig til. Synes, det er et godt resultat.
Kirsten la Cour synes også, det er et godt resultat. Det lyder rimeligt, at man har sat en
grænse for, hvor stort underskud man vil acceptere. Er også glad for udmeldingen om, at
Christianslyst er til salg.
Christian Jürgensen: Synes, det er et godt resultat, der giver gode muligheder. Der er nu tid
at løbe på.
Jon Hardon Hansen: Det er jo i grunden det, vi gerne ville opnå, få respit til at tænke nye
muligheder. Det har vi jo fået nu med de økonomiske tilsagn, der er kommet fra
Sydslesvigudvalget og det enormt flotte tilbud fra Grænseforeningen. Forstår det som et
første kapitel, det næste kapitel kommer nu med hensyn til gæsteværelset, som jo er en
fælles opgave.
Lars Kofoed-Jensen understreger, at aftalen kun gælder, hvis Samrådet samlet bakker op
om, at vi går ind i bygningsanalysen og udvalgsarbejdet med at finde nye gæsteværelser.
Jens A. Christiansen: Denne problemstilling hører hen under punktet ”anlæg” under lukket
møde.

6. Fælles gæsteværelse for mindretallet v/SdU
Kirstin Asmussen: For SdU står det klart, at der - ud over en overgangstid - ikke findes en
fremtid for Christianslyst under SdU‘s ledelse. Men vi, dvs. Grænseforeningen,
Sydslesvigudvalget, Skoleforeningen og SdU har truffet aftale om, at der i regi af Det
Sydslesvigske Samråd nedsættes en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, der foruden
Samrådets relevante medlemmer tæller Grænseforeningen. Denne arbejdsgruppe skal
udarbejde en handlingsplan for det såkaldte Sydslesvigske Gæsteværelse. Denne
handlingsplan skal munde ud i konkrete tiltag, der kan træde i kraft senest 1.1.2019, og som
sikrer, at der også i fremtiden vil være tilstrækkelige og tidssvarende overnatningsmuligheder
for gæster nordfra.
Når meningen med et gæsteværelse skal være at styrke båndene mellem Sydslesvig og
Danmark - gennem forøgelse af kendskab til, indsigt i og forståelse for danskheden syd for
grænsen - kan dette gæsteværelse kun være i ALLE mindretalsorganisationers interesse og
dermed ansvar.
Mit forslag skal derfor lyde, at vi nedsætter denne arbejdsgruppe, som så helst skal
sammensættes således, at den kan arbejde hurtig og målrettet og som derfor ikke kan
indbefatte samtlige organisationer, der har sæde her i Samrådet, men som i opstarten kunne
bestå af formænd og forvaltningschefer for Skoleforeningen, SSF, Dansk Centralbibliotek og
SdU - med Samrådets formand som tovholder.
Derudover skal arbejdsgruppen omgående gå i gang og løbende være i dialog med
Samrådets organisationer. Det handler ikke kun om økonomi og mursten, men, som vi kunne
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fornemme på det ekstraordinære Samrådsmøde den 20. april, også om en politisk afklaring,
om mindretallet overhovedet ser nødvendigheden for dette gæsteværelse og, om der i givet
fald kan udvikles en model, der forener os alle i et fælles politisk og økonomisk ansvar.
Måske kan dette projekt, som sideeffekt, munde ud i en lakmusprøve for den nye
samarbejdsaftale. Det vil forløbet vise.
I aftalepapiret med Sydslesvigudvalget står: Den 9. maj 2016 blev der i
Undervisningsministeriet afholdt møde om Kursusejendommen Christianslyst, beliggende i
Sønder Brarup i Sydslesvig. I drøftelserne indgik foruden emnet Christianslysts fremtid
overvejelser om, hvordan man i Sydslesvig sikrer, at der også i fremtiden vil være
tilstrækkelige og tidssvarende overnatningsmuligheder for gæster nordfra. I den forbindelse
nedsættes i regi af Det Sydslesvigske Samråd en hurtigt arbejdende arbejdsgruppe, der
foruden Samrådets relevante medlemmer tæller Grænseforeninger, som skal udarbejde en
handlingsplan, der skal munde ud i konkrete tiltag, der træder i kraft senest den1.1.2019. Det
betyder, at hvis vi ikke i fællesskab kan finde en løsning, falder aftalen til jorden.
Martin Lorenzen konkluderer, at dette er et konkret forslag om nedsættelse af et hurtigt
arbejdende udvalg. Det ville have været gavnligt, hvis det var sendt til organisationerne forud
for aftenens møde.
Kirsten la Cour: Det havde været fint med et bilag om udspillet. Er ikke rigtig glad for
begrebet ”Det sydslesvigske gæsteværelse”. Vi skal være opmærksomme på, at gæsterne i
lighed med mindretallet er en broget flok med forskellige behov og forestillinger, og alle skal
føle sig tiltalt af vores tilbud. De tilsluttede vil gerne være med i arbejdsgruppen sammen
med SSF, SdU, Skoleforeningen, DCB og Grænseforeningen.
Lars Kofoed-Jensen: Udvalget var nævnt i den udsendte pressemeddelelse og på den måde
offentliggjort. Præciserer, at aftalen falder, hvis vi ikke nedsætter et udvalg. Udvalget vil
netop have mulighed for at pege på de forskellige behov, gæsteværelset skal opfylde,
hvorfor det er meget tænkeligt, at løsningen ikke bliver ét gæsteværelse men hele
Sydslesvig som gæsteværelse. Det er vigtigt med vidt spillerum. Grænseforeningen har jo
overblik over deres medlemmers forskelligartede behov. Der er ikke lagt op, at vi skal nå
frem til en bestemt løsning, kun at vi nedsætter et udvalg og peger på nogle løsninger, både
ting vi allerede har og ting vi endnu ikke har.
Jens A. Christiansen: Vi må definere begrebet ”gæsteværelse”, der jo er opstået i relation til
problemstillingen Christianslyst. Jeg opfatter det som: hvordan kan vi sikre at ikke mindst
unge- og lejrskoleophold kan fortsætte, men der ligger selvfølgelig flere perspektiver idet,
som vi skal være åbne overfor. Vi kommer måske frem til et andet, parallelt interessant
koncept, hvor målgruppen er en anden med andre krav. Opfordrer til, at vi ikke her træffer en
beslutning, der er kontraproduktiv i forhold til det overordnede begreb anlæg, vi skal
behandle under Lukket møde. Vi har jo brug for anlæg ud over gæsteværelser. I forhold til en
analyse af anlægsmassen, stiller SSF forslag om at nedsætte et udvalg, der skal tage teten
af de behov, der sandsynligvis kommer på bordet senere, samt senere komme med et
konceptudspil. Det er to sider af samme medalje. Dette udvalg kunne udmærke være
økonomiudvalget under Samrådet, og man kunne koble Grænseforeningen på til de
relevante emnekredse. På den måde ville man have hele området samlet ét sted. Vi må
tænke de to områder sammen, så vi kun har ét udvalg.
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Gitte Hougaard-Werner: Det er vigtigt, at de gæsteværelser, vi får, bliver fordelt ud over hele
Sydslesvig, så gæsterne kan komme ud i lokalsamfundene og komme i kontakt med
mindretallet.
Jens M. Henriksen: Det er vigtigt, at vi understreger vores gæstfrihed og at vi nok skal finde
de former, folk kan opleve Sydslesvig på. DCB har arbejdet på nogle idéer, bl.a. kunne man
evt. indrette ferielejligheder til professorer, praktikanter og andre i den ledige kapacitet på
biblioteket. Vi deltager gerne i arbejdsgruppen og andre steder, og vil gerne være med til at
finde ud af, hvordan vores faciliteter kan bidrage med andre former for
overnatningsmuligheder. Vi kan nemt for små penge indrette gamle kontorer til
gæsteværelser.
Randi Kuhnt: Bifalder idéen om et hurtigt arbejdende udvalg, og andre, der er interesserede,
må gerne være med.
Kirstin Asmussen: Det handler ikke kun om at skaffe sovepladser til gæster nordfra, det
handler også om indhold, hvilket også Grænseforeningen efterlyser. Dette findes jo på
Christianslyst.
Jens M. Henriksen: Henviser til projektet ”Oplev Sydslesvig”, som kan inddrages, for på den
måde også at få indhold med ind.
Jens A. Christiansen: De to ting er jo koblet sammen. Understreger, at vi modtager gæster
hver eneste dag, så vi er mange, der kan give en masse indhold, hvilket lejrskoleopholdene
også har haft.
Konklusion:
• Samrådet beslutter at nedsætte et hurtigt arbejdende udvalg. Detaljerne
besluttes under punkt 11 Lukket møde.

7. Status på arbejdet i arbejdsgruppen til styrkelse af det folkelige arbejde og
fællesskabet v/sekretariatet
Jens A. Christiansen: Det udsendte notat ”Idékatalog til styrkelse af det folkelige arbejde og
fællesskabet” refererer til et arbejde, der har kørt 2-3 år under begrebet
”Integrationsudvalget”, men som vi nu har givet en ny titel. Udvalget holdt møde den 12. april
for at følge op på arbejdet. Der var selvfølgelig stadig opbakning til idékataloget, men ikke til
Skoleforeningens ønske om at tage punktet kulturel og mindretalsrygsæk ud, hvilket efter
udvalgets mening ville være gavnligt i forhold til, at flere og flere børn kommer i vuggestue.
Der var også en diskussion om problematisering af personalepolitik, hvorvidt skal der i alle
organisationers personalepolitik bør være integreret en klar forventning om, at personalet
engagerer sig i mindretallet. Der var enighed om, at det er vigtigt, at alle foreninger og
institutioner har en fælles vision og mission vedr. personalepolitikken. I arbejdsgruppen er
man enige om at sætningen: ”Derfor bør alle organisationer i deres personalepolitik
formulere klare krav til medarbejderne, der gør det klart, at de ikke kun skal formidle det
faglige men også skal formidle mindretallets fælles værdigrundlag og historie i deres daglige
virke” stadigvæk skal fastholdes i idékataloget. Mærket ”Tendenzbetrieb” legitimerer, at man
har den værdimæssige indgang til det, man arbejder med, hvilket må være et bærende
element i vores arbejde i Sydslesvig. M.h.t. den velkomstpakke, Skoleforeningen praktiserer,
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var man enige om, at den fremover skal udarbejdes ud fra en neutral afsender, der
udmærket kunne være Samrådet. Der var også fokus på en årlig velkomstfest, både for børn
og forældre. Man fremhævede de familiesprogkurser, vi har gennemført på pilotbasis i det
sidste års tid i samarbejde mellem SSF og Skoleforeningen, og der var opbakning til, at det
skal støttes af Samrådet. Man opfordrede også til at videreudvikle både kyllingekurserne og
speed-dating, som kommunikationsnetværket var initiator til.
Arbejdsgruppen anbefaler, at punkterne velkomstpakke, årlig velkomstfest og kyllingekurser
tages op i kredsen af forvaltningschefer med henblik på koordinering og omsætning. Med
hensyn til vision og mission foreslår arbejdsgruppen, at arbejdet bliver en del af
omsætningen af de i samarbejdsaftalen nævnte konkrete emnekredse. Man anbefaler at
arbejdsgruppen nedlægges og emnet trækkes ind i en diskussion om vision og mission.
Kirsten la Cour: Fra starten i 1966 hed kyllingekurserne ”Introduktionskurser”.
Bahne Bahnsen: Var med til et kursus for mange år siden og igen sidste år. Gjorde
opmærksom på, at man kun informerer om det danske mindretal og ikke om friserne og sinti
og roma. Beder om, at det tages med i orienteringen.
Konklusion:
•

Samrådet støtter arbejdsgruppens anbefaling.

8. Markering af genforeningen/folkeafstemningen 2020 v/SSF
Jon Hardon Hansen: Grænseforeningen har taget initiativ til et fællesmøde den 11. april på
Folkehjem i Aabenraa omkring markeringen af 100-året for Genforeningen. Hertil var de 4
sønderjyske borgmestre, borgmestrene fra Esbjerg, Kolding og Vejen, regionsformanden og
alle nationale foreninger, Museum Sønderjylland samt det danske og det tyske mindretal
inviteret med. Man vil gerne koordinere de mange arrangementer og markeringer, der vil
være i forbindelse med 100-året. Der er nedsat et koordineringsudvalg bestående af de
sønderjyske borgmestre, som ønsker at oprette et præsidium bestående af 14-15 personer.
Dronning Margrethe skal være protektor, en sekretær skal koordinere, og mindretallene vil
også være repræsenteret i præsidiet. Vi i Samrådet skal også gøre os tanker om, hvordan vi
vil markere genforeningen, selv om det jo for os nok nærmere er et traumatisk nederlag. På
den anden side er der med mindretallenes positive udvikling noget at fejre. Det kommer ikke
helt frem i den protokol, Knud-Erik Therkelsen har skrevet fra mødet, men jeg mener vi også
skal inddrage vore tyske medborgere. Vi skal have flertalsbefolkningen med i et eller andet
arrangement, som vi arrangerer sammen med de tyske nationale foreninger. Der vil være en
del arrangementer i samarbejde med det tyske mindretal, der bl.a. foreslår, at også
Europeada skal finde sted i vores dansk-tyske grænseland. Der vil også blive afholdt en
kongres i Alsion. De fleste arrangementer vil ligge omkring 10. februar, 14. marts, 5. maj,
10.-11. juli, men der vil være en lang række små arrangementer, som de mange nationale
foreninger allerede er langt henne i planlægningen med. Der etableres en hjemmeside, hvor
alle arrangementer offentliggøres. SSF udgiver en bog ”100 år SSF”, og vi er i gang med en
ny sangbog. Derudover gøres der noget særligt ud af årsmødet i 2020. Det ville være godt,
hvis vi kunne samle og koordinere mindretallets arrangementer på generalsekretariat. Kom
med idéerne og datoer så hurtigt som muligt. Vi vil så tage dem med til præsidiet, så de kan
blive offentliggjort på hjemmesiden.
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Gitte Hougaard-Werner: Vi er en gruppe, der sammen med vores kulturkonsulent
moderniserer og aktualiserer sangbogen, så den genspejler det, der synges i Sydslesvig i
dag. Vi regner med at den kommer til at omfatte 100 sange med noder og cifre.
Jens A. Christiansen: Denne opgave kan vi jo også tage op i kredsen af forvaltningschefer,
idet den skal løses på samme måde, som markeringen af 60 år Bonn-København
erklæringerne eller 1864. SSFs generalsekretariat er her partner i forhold til omverdenen, og
m.h.t. årsmødet vil vi sætte alle sejl til både folkeligt og officielt. Udfordringen bliver også,
hvor meget vi skal arrangere sammen med andre, og hvor meget, vi selv skal stå for. Vi
arbejder også på mindretalspolitiske møder og konferencer, typisk sammen med BDN, men
idéen om at arrangere noget for og med vore tyske medborgere er også interessant, hvilket
jo kunne ske enkeltvist og ikke kun overordnet, f.eks. et pædagogisk samarbejde mellem
vore skoler og den tyske naboskole.
Kirsten la Cour: Historisk Samfund Sønderjylland, Sydslesvigkredsen er gået i gang med
overvejelser og vil komme med et tilbud. Listen over deltagere i det omtalte udvalg er utroligt
lang, og programmet er således meget forudsigeligt. Det ville være godt, hvis vi kunne
ramme noget, det ikke er så forudsigeligt. Man kunne lave sammenligninger på, hvad man
gjorde i 1920 og i dag – hvilke taler, man holdt, hvor meget man talte med sin tyske nabo,
besøgte hinanden skoler etc.
Flemming Meyer: Ved EFA-kongressen på Korsika talte vi om at afholde kongressen i det
dansk-tyske grænseland i 2020, hvilket man var begejstrede for, idet folkeafstemningen også
var interessant på europæisk plan.
Gitte Hougaard-Werner: Vi har også haft planer om en julekalender om minderetallet og
grænselandet på DR eller TV2, men det ser ikke ud til, at det lykkes. Vi har alle muligheder,
masser af historier. Hvis nogle af jer har gode forbindelser, må I gerne tænke på os.
Jens A.Christiansen: Ved mødet var man enige om, at dette er en national begivenhed, der
skal markedsføres intensivt i hele Danmark, og det danske mindretal skal kobles på. På den
ene side handler det om grænselandet og samarbejdet med vore tyske venner, men det er
også et rent dansk nationalt anliggende. Det folkelige nationalhistoriske er i centrum, hvilket
vi som mindretal kun kan få glæde af. Med hensyn til bogen skal det understreges, at det
ikke bliver en SSF-jubilæumsbog i snæver forstand, vi prøver at lukke op for, at det bliver
mindretallets historie. Det bliver ikke en gennemgang af, hvad der skete hvornår, vi vil også
tage nogle temaer op, f.eks. sprog- og identitetsdiskussionen. Samtidig bliver bogen også en
dokumentation over politiske emner navnlig siden 1945. Alt i alt en bog der fremstår som
mindretallets 100 års jubilæumsbog.
Birgit Jürgensen-Schumacher: Vi har haft det oppe at vende i Skoleforeningen, men vi har
endnu ikke noget konkret.

9. Spørgetid
Daniel Dürkop: Skoleforeningen arrangerer altid dialogmøder for nyansatte, også om
mindretallet. Sidste år blev Kathrine og jeg enige om, at vi ville peppe disse møder lidt op og
mente, det var oplagt at lægge opgaven ud til kommunikationsnetværket. Her har vi
koordineret og organiseret og synes selv, det var et rigtigt fint arrangement. Er nu forbløffet
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over, at arrangementer skal flyttes over i forvaltningsledernes hænder. Bahne, du var jo med
sidste år, havde dit eget bord og snakkede med samtlige ansatte.
Lars Kofoed-Jensen: I forhold til Samrådet sidder forvaltningslederne med ansvaret. Vi skal
ikke udføre det praktiske arbejde men har ret til at komme med indsigelser, hvis arbejdet ikke
lever op til de værdier, vi gerne vil stå for.
Bahne Bahnsen: Det er rigtigt, vi var inviteret med og havde en egen stand, men friserne
blev ikke nævnt i det indledende foredrag. Mange kom hen til mig og var meget overraskede,
de anede ikke noget om, at der fandtes et frisisk mindretal, og slet ikke i Tyskland. På den
måde kunne man godt introducere lidt bredere. Var selv for 14 år siden efter 25 år i Danmark
på et kyllingekursus, hvor der ikke var ét ord om friserne, hvilket jeg påtalte. I år var jeg med
igen, og her blev friserne igen ikke nævnt i fællesorienteringen. Bortset fra det, er det et
supergodt kursus.
Lars Kofoed-Jensen: Det tager jeg til efterretning. Vi skal selvfølgelig sørge for, at friserne
indarbejdes i en sådan præsentation.
Jens A. Christiansen: Kan kun understøtte det, Lars sager. Ansvaret for det, vi har sagt ja til i
Integrationsudvalget, ligger hos forvaltningscheferne. Idéerne flyder så ud i systemet, bl.a.
også til Kommunikationsnetværket.
Georg Buhl: Siden 1995 har der på hvert kyllingekursus været et et-times foredrag om
friserne med Jörgen Jensen-Hahn, hvor han har gennemgået skole, sprog, kultur og
traditioner.

10. Eventuelt
Peter Lynggaard Jacobsen henstiller, at bordene vendes, hvis der skal holdes flere møder
her i den store sal.
Gerd Pickardt spørger, om der allerede er en dato for den næste Sydslesvig-konference.
Jens A. Christiansen svarer, at datoen endnu ikke foreligger, men formandskabet har drøftet
det. Emnet tages op på næste samrådsmøde, men den afholdes nok først i februar-marts
2017. Det samme gælder for omsættelse af samarbejdsaftalen med hensyn til fælles vision
og mission.
Jens M. Henriksen: Biblioteket vil gerne sammen med Flensborg Avis holde en
minikonference om resultataftalen.

Mødet slutter kl. 20.10
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