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Protokol fra 
 

                      Møde i Det Sydslesvigske Samråd 
                      onsdag den 21. juni 2017 kl. 18.30 på Flensborghus 
 

 
Til stede:  Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig (DCB) v/ Christian Jürgensen og Jens 

M. Henriksen 
 Dansk Kirke i Sydslesvig (DKS) v/ Viggo Jacobsen, Peter Lynggaard 

Jacobsen og Jytte Nickelsen 
 Dansk Skoleforening for Sydslesvig (Skolef.) v/ Birgit Jürgensen-

Schuhmacher og Lars Kofoed-Jensen  
 Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig (DS) v/ Randi Kuhnt og Tom Petersen  
 Friisk Foriining (Friiske) v/ Ilwe Boysen 
 Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) v/ Anders Kring  
 Sydslesvigsk Forening (SSF) v/ Gitte Hougaard-Werner og Jens A. 

Christiansen (sekretær) 
 Sydslesvigsk Forenings tilsluttede foreninger (De tilsluttede) v/ Preben Holl 
 Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) v/ Flemming Meyer, Rüdiger Schulze og 

Martin Lorenzen 
 Konsul Henrik Hansen 
 
Afbud:  Bjarne Truelsen, Bahne Bahnsen, Kirstin Asmussen, Jon Hardon Hansen, 

Kirsten la Cour  
 
Referent: JAC/Jette Hanisch 
 
 

Dagsorden: 
1. Valg af ordstyrer 
2. Godkendelse af protokollen af den 20. marts 2017 
3. Fastlæggelse af den endelige dagsorden 
4. Meddelelser 
5. Minority Safepack Initiative – indsamling af underskrifter v/SSF 
6. Gæsteværelse-sagen 
7. Spørgetid 
8. Eventuelt 
9. Lukket møde 

 
Mødet indledes med at man synger ”Vi elsker vort land”. 

Det 
Sydslesvigske 

Samråd 
SEKRETARIATET 

(3/2017) 
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Formand Christian Jürgensen byder velkommen til mødet. En særlig velkomst til konsul 
Henrik Hansen og gæsterne.  
 
 
Skolef., Lars Kofoed-Jensen uddeler ”Sydslesvigs danske skoles historie efter 1920” ved 
Hans Andresen til de enkelte foreningers formænd og forvaltningschefer. 
 
 
1. Valg af ordstyrer 
Jens A. Christiansen vælges som ordstyrer. 
 
 
2. Godkendelse af protokollen af 20. marts 2017 
Protokollen godkendes uden bemærkninger. 
 
 
3. Fastlæggelse af den endelige dagsorden 
Den udsendte dagsorden følges. Der er 2 punkter under ”Lukket møde” 
 
 
4. Meddelelser 
 
DCB 
 

• Christian Jürgensen: På gårsdagens møde i biblioteksbestyrelsen blev de nye 
vedtægter endeligt godkendt, hvilket medførte et valg, hvor formand og næstformand 
blev genvalgt for 3 år. 

 
DKS: 

• Viggo Jacobsen: DKS har haft besøg fra en ungarsk mindretalsmenighed i 
Rumænien, der var på venskabsbesøg i Tjæreborg. De var meget lydhøre overfor 
vore forhold 

 
• DKS deltog også i arrangementet ”Die Kirche bittet zu Tisch” i gågaden i søndags. En 

meget spændende måde at komme i kontakt med folk og andre konfessioner på. 
 

• Deltog Pinsedag i Haderslev Domkirke i den store markering af 500 års 
reformationsjubilæet. Glad for at Haderslev huskede mindretallene i den 
sammenhæng 

 
SSW: 

• Flemming Meyer: Der er meget der tyder på, at vi får en ny landsregering bestående 
af CDU-De Grønne-FDP. Dette letter situationen for SSW, som ellers ville være 
kommet under et gevaldigt pres, hvis der var blevet udskrevet nyvalg i forbindelse 
med forbundsdagsvalget. I koalitionsaftalen står der ikke ret meget om 
mindretalspolitik, men vi ved, at den nye regering vil fortsætte med de projekter og 
aftaler med bl.a. SSF, man var i gang med. 
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• Johannes Callsen er udpeget til ny mindretalskommitteret. Han er samtidig 
landdagsmedlem, hvilket er uheldigt, idet denne skulle være formidler mellem 
mindretallet og ministerpræsidenten, men det ministerpræsidentens suveræne 
afgørelse. 

 
SSF: 

• Jens A. Christiansen: SSF har i dag udsendt et nyhedsbrev, hvor vi også ridser den 
aktuelle politiske situation op. 

 
• Har indtryk af, at folkemødet i år var en stor succes. Vi havde mange unge 

mennesker med, både fra Duborg-Skolen, A.P. Møller Skolen og 
kulturmødeambassadører. De gjorde et stort stykke arbejde ikke mindst i forhold til 
MSPI-projektet. Desværre havde mange udfyldt de komplicerede skemaer forkert, så 
der er kun 600 gyldige underskrifter. Vi havde et fantastisk program med op til 20 
velbesøgte debat-arrangementer og indslag. Vi gjorde en forskel, var med på højde 
med de andre. Vi havde dog en udfordring med hensyn til overnatning, idet vi måtte 
sprede vore folk mellem Dueodde og Gudhjem. Grænseforeningen, der står for det 
praktiske, prøver allerede nu at booke tilstrækkelige overnatningsmuligheder til næste 
år. Vi inviterer til et evalueringsmøde. 

 
• Kulturnatten på Christiansborg finder sted 13. oktober, og hovedtemaet bliver MSPI, 

hvor vi vil forsøge at få de besøgende til at underskrive. Derudover vil der som der 
plejer være en præsentation af Sydslesvig hhv. af de enkelte organisationer. Der er 
ikke plads til store foredrag etc., så det vigtigste er, at de folk der deltager, griber fat i 
de besøgende og fortæller lidt om Sydslesvig og deres respektive organisation. 

 
• Strategiudvalget holder sit første møde den 10. juli, hvor vi skal fortsætte drøftelsen 

omkring gæsteværelset. 
 

• Kanon-udvalget holder sit første møde den 18. juli. 
 

• Hartmut Koschyk har i morgen inviteret mindretalsrådet til en drøftelse af 
rammekonventionen til beskyttelse af nationale mindretal. Der er forsøg på via 
Europarådet og eksperter at anvende rammekonventionen også i forhold til de 
aktuelle udfordringer, der opstår i forbindelse med migrant- og flygtningesituationen. 
Det synes vi er en dårlig idé, hvilket vi nu skal drøfte i morgen og også om vi kan 
komme med en fælles indstilling fra Tyskland i forhold til, at rammekonventionen er 
dedikeret til de nationale mindretal. Der kan meget vel være brug for 
rammebetingelser for de andre grupper, men det må være et selvstændigt 
anliggende.  

 
 

5. Minority Safepack Initiative – indsamling af underskrifter v/SSF 
 
SSF, Jens A. Christiansen: I forbindelse med årsmøderne fik vi indsamlet 115 gyldige 
underskriver, ved Folkemødet 600. Man kan nu underskrive online via FUENs hjemmeside. 
Henvisningen på hjemmesiden til hvor og hvordan, det skal foregå, virker forvirrende, hvor 
det bør være meget enkelt. Der er behov for en koordinering på tværs i mindretallet i 
forbindelse med indsamling af underskrifter, bl.a. blandt vore medlemmer og andre med 
tilknytning til vore organisationer. Foreslår derfor, at Kommunikationsnetværket udarbejder 
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en indsamlingsstrategi. Vi kan nok først komme i gang efter sommerferien, og tanken er 
også at online-kampagnen kører på fuld kraft fra september. SdU arbejder med et kort med 
en QR-kode, hvilket også er en forberedelse til SSF’s og SdU’s deltagelse i Spejdernes Lejr 
2017 i Sønderborg i dagene 22.-30. juli. Her har vi et telt sammen med det tyske mindretal, 
hvor vi vil bruge de nævnte kort til at sprede budskabet og give de unge mulighed for at 
underskrive online. Man kan også drøfte aktioner på gadeplan i de større byer i løbet af 
efteråret. I forhold til resten af forbundsrepublikken vil mindretalsrådet ultimo august drøfte 
en koordinering på tværs af delstaterne. 
 
SSF, Gitte Hougaard-Werner: Hvis der skal organiseres en gadekampagne, skal vi briefe 
vore folk meget grundigt, idet erfaringerne fra Folkemødet viser, at det tager utroligt lang tid 
at overbevise folk om, at de skal skrive under, og når så mange underskrifter er ugyldige, er 
det virkelig ærgerligt, at man bruger så mange ressourcer på det. Online bliver man vist gjort 
opmærksom på det, hvis man udfylder forkert. 
 
SSW, Martin Lorenzen: Hvis vore folk skal ud, skal de skoles. I mindretalsrådet har vi også 
talt om, at vi ”bundesweit” finder en lørdag, hvor vi alle går på gaden. Således kan vi også få 
medier med ind over, give interviews etc. 
 
Konklusion: 

• Samrådet beder Kommunikationsnetværket udarbejde en indsamlingsstrategi, 
en fælles handlingsplan for MSPI-indsamlingen. 

 
 
6. Gæsteværelse-sagen 
SSF, Jens A. Christiansen: Som nævnt holder strategiudvalget møde den 10. juli, hvor der 
nu skal følges op, efter at vi har søgt Sydslesvigudvalget om yderligere midler for 2019 og 
2020. I sit svar henviser udvalget dog kun til, at man drøfter budgetter år for år. Det betyder, 
at når vi skal drøfte ny støtte til 2019, skal vi have det koordineret i forhold til vore 
budgetforhandlinger næste år. 
 
SdU, Anders Kring: Der er ikke sket meget nyt, Christianslyst kører mod alle forventninger 
fint på alle områder. Det hele kører efter de indgåede aftaler også omkring driftsudvalget. Vi 
holder snart møde med Skoleforeningen om bl.a. skatteforhold. 
 
DS, Randi Kuhnt spørger om belægningsprocenten nu i forhold til tidligere, er Christianslyst 
mere frekventeret nu end for et år siden?  
 
SdU, Anders Kring mener, det er forkert at fokusere på belægningsprocenten ved vore 
mindretalsinstitutioner, idet de altid vil se meget sorte ud. Ved udgangen af 2017 vil det være 
spændende at se, hvordan det har været med den nye model og efter den megen 
avisomtale. 
 
 
7. Spørgetid 
Lene Bastiansen som medlem af foreningen ”Jaruplunds Venner” henviser til højskolens 
kurser 
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8. Eventuelt 
DKS, Viggo Jacobsen: Henviser til bemærkningen i protokollen fra sidste møde om, at 
Flensborg Avis ”..føler, at der mangler solidaritet fra mindretalsorganisationerne.” Har vi et 
problem? 
 
SSF, Jens A. Christiansen: Når SSF skal afgive en trykordre, indhentes flere tilbud. Trykkeri 
Nielsen vinder nogle gange udbudsrunden, og vi er meget tilfredse med firmaets kvalitet. 
Som et meget moderne trykkeri med nyt maskineri har firmaet åbenbart mulighed for at 
komme med et billigere tilbud end Flensborg Avis. 
 
SSW, Martin Lorenzen: Vi indhenter også tilbud, og så er det en vurderingssag om pris, 
kvalitet og service, og her vinder Flensborg Avis ikke altid. 
 
Skolef., Lars Kofoed-Jensen: Vi er forpligtede på at indhente flere tilbud. I forbindelse med 
trykningen af Skoleforeningens historie, har Flensborg Avis været indforstået med, at vi 
valgte et andet trykkeri. 
 
DCB, Jens M. Henriksen: Biblioteket og Studieafdelingen har mange års erfaring og har 
løbende tingene i udbud og bruger også gerne samarbejdspartnere i Danmark, men vi 
bruger også Flensborg Avis. Vi har også tit store annoncer i avisen og støtter dem på den 
måde. 
 
 
 
13.7.2017 
JAC/jh 
 
 
 
 
 


