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Konklusionsreferat fra 

 

                      Møde i Det Sydslesvigske Samråd 
                      Mandag den 3. juni 2019 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/ Hasse Neldeberg Jørgensen, 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/ Tom Petersen 
 Friisk Foriining (Friiske) v/ Bahne Bahnsen og Ilwe Boysen 
 Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) v/ Ronni 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 
 Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) v/ Flemming Meyer og Martin Lorenzen 
 Grænseforeningen (GF) v/ Jens Andresen og Knud-Erik Therkelsen 
 
Afbud:  Jacob Ørsted (DS), Randi Kuhnt (DS), Kirstin Asmussen (SdU), Rüdiger 

Schulze (SSW), Kim Andersen og Henrik Hansen 
 
Protokol: JAC/Tine Andresen 
 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 

2. Godkendelse af konklusionsreferat fra den 29. april 2019 

3. Fastlæggelse af den endelige dagsorden 

4. Meddelelser 

5. Udkast til kommissorium for forvaltningschefernes afdækning af eventuelle 
effektiviserings- og organisationsmuligheder v/ DGS. Drøftelse og 
beslutning. 

6. Sydslesvig-Kanon. Status v/ SSF. Drøftelse og stillingtagen til det videre 
forløb. 

7. Årsmøderne 2020 v/ SSF. Orientering og drøftelse.  
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8. Spørgetid 
9. Eventuelt 
10. Lukket møde 

 

Formand Christian Jürgensen byder velkommen til mødet og meddeler, at Preben Holl har 
trukket sig fra posten som formand for Fælleslandboforeningen og derfor heller ikke længere 
er repræsentant for De Tilsluttede Foreninger. Hans plads i Samrådet forbliver vakant til De 
Tilsluttede Foreningers valgmøde den 24. oktober 2019.  
 
1. Valg af ordstyrer 
Christian Jürgensen vælges som ordstyrer. 
 
2. Godkendelse af konklusionsreferat fra den 29. april 2019 
Konklusionsreferatet godkendes.  
 
3. Fastlæggelse af den endelige dagsorden 
Dagsordenen følges. 
 
4. Meddelelser 
DCB, Jens M. Henriksen: 

 Oplev Sydslesvig portalen er nu åben i en ”Beta-version”. Samrådsmedlemmerne 
opfordres til at komme med input til portalen. Der holdes et lille åbningsarrangement 
fredag den 7. juni kl. 15-17 ved Gallerilokalerne i Borgerforeningens gård. Alle er 
velkomne. 
 

SSF, Jon Hardon Hansen:  
 Mindretalsrådet mødes den 6.-7. juni i Berlin. Den 7. juni mødes rådet med Daniel 

Günther som p.t. er forbundsrådspræsident. Man vil tale om den fælles 
vandreudstilling som mindretallene arbejder på og om oplysningsarbejdet på skolerne 
i Tyskland. 
 

SSF, Jens A. Christiansen: 
 Der er møde med Skoleforeningen den 5. juni angående en stillingtagen fra 

mindretallet i forbindelse med den aktuelle sprogcharta (Bericht der Landesregierung 
zur Umsetzung der Europäischen Charta der Regional- oder Minderheitensprachen in 
Schleswig-Holstein). 

 
DKS, Jochen Arndt: 

 Første møde med biskoppen. 
 
SSW, Flemming Meyer: 

 Gør opmærksom på Tag der offenen Tür i Landdagen i Kiel den 16. juni.  
 

5. Udkast til kommissorium for forvaltningschefernes afdækning af eventuelle 
effektiviserings- og organisationsmuligheder v/ DGS 
Til punktet foreligger et udkast. 
 
SSF, Jens. A. Christiansen gør opmærksom på, at Skoleforeningens indstilling (se bilag til 
DOP 6 fra Samrådsmødet den 29. april 2019) danner baggrund for forvaltningschefernes 
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arbejde med kommissoriet. Processen er blevet sat i gang selvom ikke alle kunne deltage i 
det første møde. Alle er dog blevet inddraget via mail.  
 
Arbejdsbyrden bliver fordelt mellem de forskellige forvaltninger, hvoraf der så vil fremgå 
delanalyser. Disse bliver flettet sammen til en mundtlig status til SR-mødet den 30. 
september og en skriftlig status til SR-mødet den 2. december i år.  
 
Statusnotatet i december vil vise, om man kan se ud over sin egen næsetip eller er nødt til at 
hente en neutral person udefra. Det må Samrådet beslutte i december. 
 
Konklusion: 

 Alle er indforstået med kommissoriet.  
 Forretningsførerne informerer løbende deres bagland om processen.  

 
 

6. Sydslesvig-Kanon. Status v/ SSF 
Jens A. Christiansen beskriver kort, hvor man befinder sig i forhold til arbejdet med en 
Sydslesvig-Kanon. Kanon-udvalget har i september 2018 samlet op på resultaterne fra 
årsmøderne samme år. Der var desværre ikke kommet mange tilbagemeldinger, derfor 
besluttede man på mødet i september, at alle organisationer skulle udarbejde deres eget 
materiale til en ny rundspørge. Skoleforeningen ville udarbejde pædagogisk materiale. 
Denne proces gik i stå med Skoleforeningens udfordringer i efteråret 2018. Herefter er der 
ikke sket mere. Spørgsmålet er nu, hvordan vi kommer videre med processen? Emnet ville 
passe fint ind i jubilæumsåret 2020. Men hvordan ser det ud med ressourcer i de andre 
organisationer? 
 
Skolef., Lars Kofoed-Jensen henviser til, at der lige p.t. udarbejdes pædagogisk materiale til 
2020-arrangementer som ”Ung Genforening”, der stiler efter at få de unge til at komme med 
deres bud på, hvad det vil sige at være dansk/sydslesvigsk. Det bliver snart fremlagt. 
Materialet vil også kunne bruges af voksne. Måske en god idé at bruge det meste af 2020 på 
at få tilkendegivelser og så udgive en Sydslesvig-Kanon som afslutning på 2020-
markeringen – med efteråret 2020 som mål? 
 
De tilsluttede, Kirsten la Cour spørger, om man kunne tænke sig at arbejde med en ”min 
geografi” når man tænker på materiale til en rundspørge? Hvad siger f.eks. 
Kvindeforeningen? Hvad siger Ungdomsforeningen? Hvad siger man i periferien af 
Sydslesvig? Hvad siger man i de større byer i Sydslesvig? 
 
Konklusion: 

 Udvalget bliver hurtigst muligt indkaldt.  
 Status og køreplan fremlægges til efteråret.   

 
 
7. Årsmøderne 2020 v/ SSF 
Årsmødeudvalgets formand, Gitte Hougaard-Werner gør opmærksom på, at Årsmøderne 
2020 ligger i dagene 19.-21. juni. SSF Flensborg by har sammen med Dansk 
Generalsekretariat (SSF) besluttet at holde en gallafest på Flensborghus lørdag aften. Ellers 
finder de traditionelle møder sted som altid og det decentrale element ved årsmøderne 
bevares – med gallafesten i Flensborg ønsker SSF Flensborg by blot at gøre noget særligt 
ud af deres aftensarrangement i jubilæumsåret. Spørgsmålet, om der skal være et optog 
eller ej bestemmes også decentralt.  
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Alle er velkommen til evaluering af Årsmøderne 2019 på Slesvighus den 18. juni kl. 18:30.  
 
8. Spørgetid 
Elke Putzer til emnet ”Sydslesvig-Kanon”: 
Hun havde forstået det sådan, at Kanon-udvalget blev lagt i dvale på grund af Sydslesvig-
konferencen organiseret af SdU, der ville sørge for at få de unge med.  
 
Jens A. Christiansen bekræfter, at man mente, at det var en god idé, og mener, at der sikkert 
ikke er noget i vejen for, at man tager det op på konferencen i slutningen af september. 
Tingene kan sagtens sættes i gang parallelt. Det vigtigste er, at emnet nu er revitaliseret. 
 

9. Eventuelt 
GF, Knud-Erik Therkelsen kommer med et surt men kærligt ment opstød: Det var 
påfaldende, at der var flere GF-medlemmer og ansatte til f.eks. årsmødet i Læk, mens der 
kun var en meget beskeden deltagelse fra Sydslesvig til GF-Sendemandsmøde den 4. maj 
på Vingsted Centret.  
 
Forsamlingen er glad for, at man er savnet, og lover at komme til det næste 
Sendemandsmøde den 26.-27. maj 2020. 
 
SSF, Jon Hardon Hansen gør opmærksom på, at ”Dannebrogs Cykelstafet”, organiseret af 
Danmarks-Samfundet i samarbejde med DGI, er blevet aflyst grundet for få tilmeldinger fra 
dansk side. Sydslesvig stillede ellers med 15 tilmeldte til den 1. etape fra Husum til Flensborg 
2. Pinsedag den 10. maj. Spørgsmålet er derfor, om man måske skal gennemføre den 1. 
etape alligevel? 
 
SSF, Jens A. Christiansen svarer, at det kan man desværre ikke, da det var DGI, der stod for 
sikkerheden på turen. De har meldt ud, at de ikke vil være med til at gennemføre en enkelt 
etape.   
 
 
18.06.2019 

JAC/ta 


