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Beslutningsreferat fra 
 

                      Møde i Det Sydslesvigske Samråd 
                      Torsdag den 28. juni 2018 kl. 18.30 på Flensborghus 
 

 
Til stede:  Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig (DCB) v/ Christian Jürgensen, Bjarne 

Truelsen og Jens M. Henriksen 
 Dansk Kirke i Sydslesvig (DKS) v/ Viggo Jacobsen, Jochen Arndt, og Jytte 

Nickelsen 
 Dansk Skoleforening for Sydslesvig (Skolef.) v/ Udo Jessen, Birgit Jürgensen-

Schumacher og Lars Kofoed-Jensen  
 Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig (DS) v/ Randi Kuhnt, Jacob Ørsted og 

Tom Petersen 
 Friisk Foriining (Friiske) v/ Ilwe Boysen 
 Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) v/ Kirstin Asmussen, Ronny 

Grünewald og Anders Kring 
 Sydslesvigsk Forening (SSF) v/ Jon Hardon Hansen, Gitte Hougaard-Werner 

og Jens A. Christiansen (sekretær) 
 Organisationer tilsluttet Sydslesvigsk Forening (De tilsluttede) v/ Kirsten la 

Cour og Preben Holl 
 Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) v/ Flemming Meyer og Rüdiger Schulze 
 Generalkonsul Kim Andersen 
 Grænseforeningen v/Jens Andresen og Knud-Erik Therkelsen 
 
Afbud:   Martin Lorenzen (SSW) og Bahne Bahnsen (Friisk Foriining) 
 
Protokolfører: JAC/Jette Hanisch 
 
 

Dagsorden: 
1. Valg af ordstyrer 
2. Godkendelse af beslutningsreferatet fra den 16. april 2018 
3. Fastlæggelse af den endelige dagsorden 
4. Meddelelser 
5. Strategiudvalget (gæsteværelse) – status v/Skoleforeningen. Orientering                                        

og drøftelse 
6. Spørgetid 
7. Eventuelt 
8. Lukket møde 
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Mødet indledes med at man synger ”Nu er dagen fuld af sang”. 
 
 
Formand Christian Jürgensen byder velkommen til mødet. En særlig velkomst til 
generelkonsul Kim Andersen og gæsterne. 
 
 
1. Valg af ordstyrer 
Christian Jürgensen vælges som ordstyrer. 
 
 
2. Godkendelse af beslutningsreferatet af 16. april 2018 
Protokollen godkendes uden bemærkninger. 
 
 
3. Fastlæggelse af den endelige dagsorden 
Den udsendte dagsorden følges. 
 
 
4. Meddelelser 
 
DKS, Viggo Jacobsen:  

• DKS har foreslået, at alle kirker i Sydslesvig, Sønderjylland og andre steder den 
11.11.2018 kl. 11 ringer i 11 minutter for at markere 100 året for våbenstilstanden i 
forbindelse med 1. Verdenskrig. Den 10.11.2018 kl. 14-17 er der i samme anledning 
et dansk-tysk arrangement, hvor man begynder med andagt i Marie Kirken, går 
videre til Helligåndskirken og ender på museet. Temaet for arrangementet er ”Fred og 
forsoning” og et blik fremad mod grænsedragningen. 

 
SSF, Jon Hardon Hansen:  

• Danevirke og Hedeby står lige for at blive anerkendt til UNESCO’s Verdenskulturarv-
liste. Beslutningen træffes ved et møde i Bahrain på lørdag. Søndag kl. 11 holdes en 
pressekonference på Danevirke Museet under tilstedeværelse af bl.a. kulturminister 
Karin Prien og lederen af museerne på Gottorp Slot Claus von Carnap-Bornheim. 

 
SSF, Jens A. Christiansen:  

• Mindretallet skal igen kommentere en ”Staatenbericht” vedr. Rammekonventionen til 
beskyttelse af nationale Mindretal. SSF, SSW og Skoleforeningen udarbejder en 
kommentar, der sendes rundt til Samrådet med opfordring til hurtigt at indsende 
eventuelle bemærkninger. 

 
 
5. Strategiudvalget (gæsteværelse) – status v/Skoleforeningen.  
    Orientering og drøftelse 
Skolef. Lars Kofoed-Jensen: Udvalget vil udarbejde en fælles ansøgning til 
Sydslesvigudvalget med to formål: dels på forholdsvis kort sigt at sikre driften af 
Christianslyst men også i løbet at en tre-årig periode at få udviklet et bæredygtigt koncept for 
gæsteværelses-aktiviteterne, ikke nødvendigvis isoleret til Christianslyst men 



 

 
 
 
Møde i Det Sydslesvigske Samråd – 28.6.2018 3/3 

gæsteværelsesfunktionen som sådan. Efter efterårsferien forelægges et udkast til en fælles 
ansøgning for Samrådet. Det er nok sidste gang, vi kan søge om midler til 
gæsteværelsesfunktionen, men en fælles ansøgning med langsigtede perspektiver håber vi 
vil blive tilgodeset. Ansøgningen skal på samme tid tilgodese både udvikling og drift. I starten 
opererede vi med en ansøgning til anlægsbevillingen, hvor vi nu vil søge via de globale 
midler. 
 
SdU, Kirstin Asmussen meddeler, at foreningen for at sikre driften af Christianslyst i 2019 
sammen med resultataftalen vil søge om driftstilskud til kursuscentret. Man budgetterer 
fortsat med underskudsdækningen fra 2017 på 190.000 euro. Vil i ansøgningen signalere, at 
der kommer en projektansøgning, og hvis den dækker driften af Christianslyst i 2019, er der 
ikke behov for et eventuelt tilskud. 
 
SSF, Jens A. Christiansen henviser til, at organisationerne for et par måneder siden blev 
enige om, at der ikke var behov for en koordinering af ansøgningerne i forhold til bevillingen, 
så alle har nu forberedt deres budgetansøgning 2019. Ansøgningerne skal sendes i morgen.  
 
Grænsef., Jens Andresen har den oplevelse, at hvis man sender en fælles projektansøgning, 
står man stærkere, end hvis en organisation søger alene. 
 
 
6. Spørgetid 
Der er ingen spørgsmål. 
 
  
7. Eventuelt 
Der er intet under punktet. 
 
 
 
10. juli 2018 
JAC/jh 
 
 
 


