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Konklusionsreferat fra 
 

                      Møde i Det Sydslesvigske Samråd 
                      Mandag den 26. oktober 2020 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/ Helle Skadhauge (for Jytte Nickelsen) og Jochen Arndt 
 Dansk Skoleforening for Sydslesvig (Skolef.) 

v/ Andrea Heimrath og Lars Kofoed-Jensen  
 Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig (DS) 

v/ Randi Kuhnt, Tinne Virgils og Tom Petersen 
 Friisk Foriining (Friiske) 

v/ Bahne Bahnsen 
 Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) 

v/ Kirstin Asmussen og Anja Otten 
 Sydslesvigsk Forening (SSF) 

v/ Gitte Hougaard-Werner, Steen Schröder og  
Jens A. Christiansen (også sekretær) 

 Organisationer tilsluttet Sydslesvigsk Forening (De tilsluttede) 
v/ Henry Bohm og Finn Limbrecht 

 Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) 
v/ Sybilla Nitsch og Martin Lorenzen 
Grænseforeningen (GF) 
v/ Jens Andresen (for Peter Skov-Jakobsen) 

  
Gæster: Rasmus Meyer (SSF), Jørgen Møllekær (FLA), Camilla Sørensen (FLA), 

Georg Buhl, Kim Andersen (Dansk Generalkonsulat) 
 
Afbud: Peter Skov-Jakobsen (GF), Knud-Erik Therkelsen (GF), Hasse Neldeberg 

Jørgensen (DKS), Jytte Nickelsen (DKS), Anders Kring (SdU), Flemming 
Meyer (SSW), Udo Jessen (Skolef.)  

 
Konklusionsreferat:  
Jens A. Christiansen og Tine Andresen (SSF) 

 

Det
Sydslesvigske

Samråd
SEKRETARIATET

(4/2020)
π



 

 
 
 
Møde i Det Sydslesvigske Samråd – 26.10.2020 2/8 

Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer. 

2. Godkendelse af konklusionsreferat fra den 31. august 2020. 

3. Fastlæggelse af den endelige dagsorden. 
4. Meddelelser. 

5. SSW stiller op til næste forbundsdagsvalg. Orientering og udtalelse v/SSW.  

Drøftelse og vedtagelse. Bilag vedlagt. 
6. Budget 2021. Bilag vedlagt. 

7. Mindretallets stillingtagen til Europarådets/Ministerkomitéens anbefaling vedrørende 
den europæiske sprogcharta for regional- og mindretalssprog. Orientering v/SSF. 
Bilag vedlagt. 

8. Effektiviserings- og organisationsmuligheder. Status v/formanden. 
9. Oplev Sydslesvig. Status v/Dansk Centralbibliotek. 

10. Spørgetid. 
11. Eventuelt. 
12. Lukket møde: 
 Samrådets arbejdsmøde den 31. oktober 
 Debatmødet arrangeret af Flensborg Avis 

 
Formand Christian Jürgensen byder velkommen og meddeler, hvem der har meldt afbud til 
mødet. Han retter også en særlig hilsen til generalkonsulen og til de nye SR-medlemmer 
Andrea Heimrath (Skolef.), Henry Bohm og Finn Limbrecht (De Tilsluttede Foreninger), for 
hvem det er det første møde i Samrådet. Også Sybilla Nitsch (SSW) får en særlig velkomst. 
Samtidig meddeles det, at Helle Skadhauge deltager i stedet for Jytte Nickelsen og Jens 
Andresen for Grænseforeningens nye formand Peter Skov-Jakobsen.  
 
1. Valg af ordstyrer 
Christian Jürgensen vælges som ordstyrer, og han meddeler med det samme, at 
bemærkninger skal ske fra talerstolen. Man bedes spritte sine hænder af inden man rører 
ved talerstolen.  
 
2. Godkendelse af konklusionsreferat fra den 31. august 2020 
Der blev bedt om en rettelse af formuleringen under punkt 5, hvor Christian Jürgensen 
lægger ud. Det kommer derfor til at lyde som følger: 
 
”Vi har jo dannet en lille arbejdsgruppe med henblik på forvaltningschefernes rapport. Vi har 
indtil nu haft 2 møder, hvor vi bl.a. har formuleret det, som I har fået tilsendt i dag. Det har vi 
bl.a. drøftet. Vi har også drøftet andre ting. Vores næste møde er i slutningen af september, 
hvor jeg bl.a. kunne forestille mig, at vi drøfter om vi som forberedelse til arbejdet i de enkelte 
foreninger også skal udarbejde – og det er muligvis også de enkelte foreninger, der skal gøre 
det – hvad det egentlig betyder for den enkelte forening, om den forening så vælger model A, 
B, C eller D. Hvad indebærer det?” 
 
(Rettelsen er indarbejdet i konklusionsreferatet fra den 31. august og ligger på Samrådets 
hjemmeside, red.). 

  
3. Fastlæggelse af den endelige dagsorden 
Dagsordenen for det åbne møde følges. 
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4. Meddelelser 
SSF, Gitte Hougaard-Werner: 

 FUEN-kongressen blev i år gennemført digitalt over 2 dage i slutningen af oktober. 
Man vedtog en enkelt resolution, der går ud på, at der fortsat ydes en indsats for at 
beskytte de autoktone nationale mindretal og sprogfællesskaber og deres kulturelle 
arv i krisetider. Mange mindretal har f.eks. haft problemer med at få vigtig information 
omkring COVID-19-pandemien på deres eget sprog. Der herskede dog enighed om, 
at Corona-pandemien ikke skal gøres til et mindretalspolitisk emne.  
 

Friiske, Bahne Bahnsen:  
 FUEN-kongressen skulle have fundet sted i Norditalien i maj måned og blev flyttet til 

september på grund af Corona. Sådan en kongres varer typisk fra torsdag til søndag 
inklusive rammeprogram. For 3-4 uger siden blev det så besluttet, at holde kongres-
sen digitalt, for overhovedet at kunne nå det i det indeværende år. Derfor skulle man 
have fat i et firma, der kunne magte at holde en digital konference for 101 deltagere 
spredt ud over hele Europa. En gang imellem var der tekniske problemer, men de 
blev altid hurtigt løst. Selv afstemningen fungerede fint. Da man ikke kunne afholde et 
rammeprogram varede kongressen kun 2 dage. 
 

SSF, Steen Schröder: 
 Der blev truffet et par vigtige beslutninger på FUEN-kongressen, så man i fremtiden – 

set i lyset af Corona-pandemien – kan forblive handledygtig. Hertil skulle der ændres 
på vedtægterne. I fremtiden er det nu: 
1) tilladt at afholde digitale møder og  
2) kongressen kan udsættes eller besluttes gennemført på anden måde.  
 

SSF, Jens A. Christiansen: 
 SSFs julemærke 2020 er udkommet og kan købes fra mandag den 9. november til 30 

kr. eller 4 euro per selvklæbende ark eller per sæt e-julemærker. I år er julemærket 
designet af Lisbet Mikkelsen Buhl. Samrådsmedlemmerne modtager en mappe med 
et ark selvklæbende julemærker og information om kunstneren. Alle opfordres til at 
holde fast i en god dansk tradition, hvormed også en god sag støttes. Indtægterne fra 
salget går nemlig til det humanitære arbejde i Sydslesvig.  

 
SSW, Martin Lorenzen: 

 EFA-kongressen (EFA: sammenslutningen af 45 regional- og mindretalspartier) skulle 
være blevet holdt 1.-3. oktober på Hotel des Nordens. Men også denne kongres blev 
aflyst på grund af Corona og i stedet for gennemført digitalt. Det vigtigste her var 
måske den fortsatte støtte til Minority Safepack-initiativet. Man ønsker, at EU bakker 
op om det. 

 
DCB, Christian Jürgensen: 

 Biblioteket er utilfreds med hensyn til Flensborgs håndtering af Nørregade-planerne. 
Man er derfor glad for Skoleforeningens brev.  

 På det næste SR-møde skal der vælges en ny formand og en ny næstformand. Den 
nuværende formand kan ikke vælges igen.  

 Sekretariatet beder derfor om indstillinger. 
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5. SSW stiller op til næste forbundsdagsvalg. Orientering og udtalelse v/SSW 
Til punktet foreligger et bilag. 
 
SSW, Sybilla Nitsch siger tak for den varme velkomst i SR. Hun glæder sig til samarbejdet 
på vegne af SSW som næstforkvinde, som hun blev valgt til på SSWs Landsmøde den 19. 
september. SSW stiller op til forbundsdagen. Landsstyrelsen har derfor været i kontakt med 
de forskellige amtsformænd, om hvordan en valgkampsstrategi kunne se ud. Amterne er i 
fuld gang med at udpege og nominere deres kandidater. Der er også blevet stemt om, at 
man skal have en valgprogramskommission. Et lille udvalg er allerede gået i gang med at 
arbejde. Så håber man også på at kunne gennemføre Landsmødet lørdag den 30. januar 
2021 – trods Corona. Det er nemlig på Landsmødet, at spidskandidaturet udpeges. Der er 
kommet personer på banen – det er et stærkt felt. Der skal det så også besluttes, hvem der 
stiller op i de enkelte valgkredse og hvordan rækkefølgen på forbundsdagslisten skal se ud. 
SSW-U er også kraftigt i gang med at understøtte moderpartiet. 
 
SSW, som det danske mindretals og de nationale friseres politiske parti, har nu en 
indstilling til dette SR-møde: Det er meget vigtigt i forhold til hvad SSW kommunikerer 
udadtil, at få en tilkendegivelse fra Samrådet, om SSWs deltagelse i forbundsdagsvalget 
støttes af HELE mindretallet.  
 
SSF, Jens A. Christiansen meddeler, at SSF helt klart støtter SSWs foretagende. Man vil 
også rent praktisk støtte SSW i valgkampen, ikke mindst via SSFs KONTAKT-sider. Samtidig 
har SSF en klar forventning om, at mindretalspolitik kommer til at fylde i valgprogrammet. 
Han håber desuden på, at Mindretalsrådet bliver bakket op, og han er personligt spændt på, 
hvordan valgprogrammet bliver skruet sammen. SSWs deltagelse i forbundsdagsvalget har 
afgjort en stor betydning for hele mindretallet.  
 
Friiske, Bahne Bahnsen ønsker tillykke med beslutningen og gør opmærksom på, at 
mindretalspolitik er menneskerettighedspolitik. Med SSWs kandidatur viser vi – og 
mindretallene i det hele taget – flag i Europa. Med FUEN og Mindretalsrådet i Berlin, hvor 
man allerede varetager mindretalspolitik, er der allerede et netværk for SSW.  
 
SSW, Martin Lorenzen takker for ordene og siger tak for støtten, som SSW virkelig har brug 
for. Mindretalspolitik vil helt klart også være afgørende i et forbundsdagsprogram. Det er 
grunden til, at SSW er befriet for 5%-spærregrænsen. At der også vil være andre emner 
med, det er det samme som ved Landdagsvalget. Han gør desuden opmærksom på, at 
Landsstyrelsen har besluttet, at så snart kandidaturet er på plads, så vil man henvende sig til 
de enkelte foreningers/ organisationers styrelser for at høre, hvilke emner man gerne vil have 
med til Berlin. Valgprogrammet skal først afsluttes i juni 2021. Så der er er tid nok til denne 
åbne proces, hvor man samler på emner, som mindretallet gerne vil have med. 
 
Formanden, Christian Jürgensen meddeler, at Biblioteket også støtter SSWs deltagelse til 
forbundsdagsvalget.  
 
Herefter er der ikke flere bemærkninger. Alle øvrige SR-medlemmer er enige og tilkende-
giver, dermed, at SSW repræsenterer det danske mindretal og de nationale frisere til for-
bundsdagsvalget i 2021.  
 

 Konklusion:  
Indstillingen vedtages af et enigt Samråd.  
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6. Budget 2021 
Til punktet foreligger et bilag. 
 
Skolef., Lars Kofoed-Jensen er spændt på fremskrivninger fra Tyskland og fra Danmark. Der 
er en vis vækst på lønsedlen både i Tyskland og i Danmark. Skoleforeningens ønske er 2%.  
 
2020 vil rent regnskabsmæssigt blive et mærkeligt år. Christianslyst og Jaruplund har haft 
det svært. Det er ellers dem, der genererer store dele af deres indtægter selv. For de to 
tilsammen er der et underskud, som nærmer sig 400.000,- euro. Men en lockdown har også 
andre mærkelige konsekvenser. Den har betydet, at vi en overgang ingen vikarudgifter 
havde. Omvendt vil vi nu se, at vikarudgifterne stiger, da der vil være brug for vikarer, når 
flere medarbejdere pålægges karantæne. Udsigterne for 2021 er meget usikre. Det over-
skud, Skoleforeningen har p.t. skyldes kun lockdown.  
 
DS, Tom Petersen forklarer, at Sundhedstjenesten får pengene/støtten direkte fra Sundheds-
ministeriet. Hvis vi kigger på vores udgifts-/indtægtsside, så er der tale om 8,36-8,37 mio. 
euro i indtægter og udgifter. Godt og vel halvdelen er støtten fra Danmark (4,- mio. euro eller 
30,2 mio. kr). I finanslovsforslaget er der afsat samme tilskud som i 2020. Hverken mere eller 
mindre. Personaleomkostningerne er det store punkt i budget og regnskab (ca. 77% af de 
samlede midler). Det er ingen hemmelighed, at det bliver sværere og sværere at få enderne 
til at hænge sammen. Gabet mellem lønstigninger og tilskud bliver større og større. Efter 
2021 bliver man nødt til at se på, hvordan man kommer til at håndtere det i fremtiden.  
 
SSF, Jens A. Christiansen søger om fremskrivning på 1,5%. Det gjorde man inden 
finanslovsforslaget blev meldt ud. SSF ender med overskud på grund af aflysning af en 
række større teater- og koncertarrangementer. Man kunne heldigvis aflyse det meste 
rettidigt. Til gengæld koster Danevirke og Skipperhuset en del penge, da der ikke genereres 
indtægter der. Der søges dog ikke om offentlig kompensation af to årsager: for det 1. kan 
SSF opfange tabene på andre områder og for det 2. er det sådan, at Danevirke og 
Skipperhuset er en del af hovedforeningens regnskab. Museet er ingen selvejende institution 
og kan derfor ikke søge om hjælpepakker. Derfor er det heldigt, at SSF kommer ud af regn-
skabsåret med sorte tal. Budgettet 2021 ligner det fra 2020 – forhåbentligt med en lille 
fremskrivning.  
 
DCB, Jens M. Henriksen meddeler, at Biblioteket også får et lille overskud i 2020. Han 
mener, at det skal gå ubeskåret til det, der hedder Corona-regningen. Dem, der har lidt 
overskud, skal være med til at anerkende, at der er en kæmpe regning, der skal betales for 
al den støtte vi har fået. Han takker i første omgang for den støtte vi fik i løbet af hele den 
svære tid. Alt, hvad vi kan finde, skal der passes på. Selvom DCB også har søgt om en lille 
fremskrivning, ville det være meget naturligt, hvis alle fik 0% i år. 
 
SdU, Kirstin Asmussen meddeler, at SdU har søgt om 1,5% fremskrivning på samme 
betingelser som SSF, da det endnu ikke var bekendt, at der i år måske ikke bliver tale om en 
fremskrivning men snarere om en reducering af tilskuddet. Så må vi se, hvordan vi får 
enderne til at hænge sammen. I 2019 havde SdU et større underskud. I 2020 håber man at 
komme ud af regnskabsåret med et nogenlunde udlignet regnskab.   
 
DKS, Jochen Arndt meddeler, at Kirkeministeriet har signaliseret, at Dansk Kirke i Sydslesvig 
får ca. 200.000,- kr. mere i finansloven – dette gælder for 3 år. Der er desværre flere vakan-
cer rundt omkring i Sydslesvig, og finansloven siger, at pengene skal gå til lønninger m.m. 



 

 
 
 
Møde i Det Sydslesvigske Samråd – 26.10.2020 6/8 

Lige nu har DKS en del lønninger ”tilovers” da det viser sig at være vanskeligt at finde nye 
præster. Disse penge har man fra ministeriets side fået lov til at beholde til at investere i 
præsteboliger. Præstegårdene er næsten lige så gamle som DKS, der fylder 100 år i 2021, 
og trænger derfor til at blive sat i stand. Så de penge vil blive brugt til at gøre det mere 
attraktivt for nye præster at flytte til Sydslesvig. DKS har før oplevet, at der var præster, der 
fravalgte stillingen på baggrund af præstegårdens tilstand. Derfor er man glad for, at kunne 
bruge midlerne til det. 

 

7. Mindretallets stillingtagen til Europarådet/Ministerkomitéens anbefaling vedrørende 
den europæiske sprogcharta for regional- og mindretalssprog. Orientering v/SSF 
Til punktet foreligger et bilag. 
 
SSF, Jens A. Christiansen har haft møde med Martin Lorenzen (SSW) og Olaf Runz 
(Skolef.) for at se på en afrapportering fra det der hedder ”Det Rådgivende Udvalg” ved 
Europarådet, der har ansvar for sprogpagten. Med 3-4 års mellemrum kommer der en 
vurdering fra Det Rådgivende Udvalg. En vurdering af, hvor langt Tyskland er kommet med 
at implementere de artikler som Tyskland har ratificeret. Bilaget viser, at der er en lang 
række områder, der er opfyldt. Man er kommet frem til 3 områder, som vi vil formulere i et 
høringssvar. Deadline er den 30. november. Det Rådgivende Udvalg støtter os i at frem-
lægge følgende 3 emnekredse for den tyske regering: 
 

1) Undervisning om mindretallet: 
Der skal sørges for, at der finder undervisning sted i de tyske skoler om den danske 
historie i området og om det danske mindretal i Slesvig-Holsten. 
 

2) Dokumenter til officielle myndigheder på forbundsniveau:  
I landet Slesvig-Holsten kan vores organisationer allerede sende deres dokumenter 
på dansk til de kommunale myndigheder – uden at de er oversat til tysk og uden at 
skulle betale for en oversættelse.  
 
På forbundsniveau fungerer det dog ikke. Bundesarbeitsagentur (arbejdsfor-
midlingen), Finanzamt (skattekontoret), domstolene og BKM (Bundesministerium für 
Kultur und Medien) accepterer f.eks. ikke ubetinget dokumenter på dansk. Det er 
også her, at Mindretalsrådet ønsker en ændring.   
 

3) Udsendelser på dansk: 
Der er et ønske om flere udsendelser for det danske mindretal på dansk. Dette 
gælder primært i NDR. Vi skal gøre opmærksom på, at de offentlige mediekanaler, 
har en forpligtelse her. Mordargumentet om, at vi jo allerede kan modtage dansk 
radio er ikke tilfredsstillende.   
 
Desuden gør vi igen opmærksom på, at Flensborg Avis ikke modtager mediestøtte på 
samme måde som Der Nordschleswiger modtager dansk mediestøtte.  
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8. Effektiviserings- og organisationsmuligheder. Status v/formanden 
DCB, Christian Jürgensen fortæller, at arbejdsudvalget – bestående af SSF, SdU, 
Skoleforeningen og Biblioteket – havde sit sidste møde den 28. september, hvor det blev 
drøftet, hvordan vi kommer videre med processen. Det resulterede bl.a. i de dilemma-
spørgsmål, som vi diskuterede ved det sidste SR-møde. Dermed er vi dog langt fra der, hvor 
vi vil hen. Det blev også drøftet, hvad de enkelte organisationer har planer om at gøre:   

 
 SSFs medlemmer har ønsket en let spiselig oversigt over rapporten. Spørgsmål man 

skal stille er: Hvad betyder det for mindretallet? Hvad betyder det for SSF? Hvad 
savner mindretallet? Der foreslås regionale møder i løbet af 2021. Man burde også 
tale om "økonomisk effektivitet". Rapporten drøftes i en større kreds på et arbejds-
møde i Hovedstyrelsen den 28. oktober.  

 SdU ønsker et ekspertpanel (dog IKKE et konsulentfirma), der diskuterer emnet med 
udgangspunkt i rapporten, avisartiklerne m.m. Emnet skal ikke kun drøftes i de 
enkelte foreninger Det er vigtigt, at man kommer frem til et fælles udgangspunkt i 
mindretallet. Hvordan er strukturen ude i distrikterne? Dér, hvor der kun er få 
mennesker, der bærer hele læsset. 

 Skoleforeningen ønsker, at diskussionen skal have blik på mindretallet som helhed. 
Vil ikke kun se på scenarierne A, B, C, D – man vil hellere se på, hvad mindretallet 
har brug for (hvad er vigtigt?). Mener, at Samrådet skal invitere til de første offentlige 
møder for at vise, at det er et mindretalsprojekt (foredragsholderne kunne være dem, 
der har udarbejdet scenarierne). Folk skal spørges: Hvad oplever I af udfordringer? 
Hvad skal en struktur kunne? 

 Biblioteket har drøftet det i bestyrelsen flere gange. I Biblioteket er medlems-
situationen ikke så frygtelig kompliceret, idet der kun er 6 medlemmer (foreninger). 
Der er et ønske om, at det enkelte medlem (den enkelte forening) skal kunne stemme 
– de enkelte repræsentanter skal tage det med til deres bagland og drøfte der. Vil 
bl.a. drøfte rapporten på deres næste medlemsforsamling den 8. november.  

 

Skolef., Lars Kofoed-Jensen mener, at det er meget vigtigt, at der bliver en fælles 
undersøgelse af f.eks. besparelsesmuligheder. Der er en øvre grænse på, hvor meget der 
kan spares. Man må se realistisk på det. Forvaltningscheferne vil komme med en oversigt 
over besparelsesmuligheder.  

 
SSF, Gitte Hougaard-Werner fortæller, at man i arbejdsgruppen er kommet rigtig langt. 
Corona forhaler selvfølgelig processen. Lige p.t. er det vanskeligt at tale med alle distrikter, 
men hun opfordrer til, at alle gør det, de kan nu – så man senere kan komme videre i 
fællesskab.  

 

9. Oplev Sydslesvig. Status v/Dansk Centralbibliotek 
DCB, Jens M. Henriksen vil gerne fortælle om Oplev Sydslesvig-projektet, der blev søsat i 
2016 og er siden januar 2020 afrapporteret og godkendt af Sydslesvig-udvalget. Han takker 
for det gode samarbejde med projektgruppen. Siden januar er projektet afsluttet, men fra 
Bibliotekets side vil man stadigvæk gerne inddrage alle foreninger og organisationer i det.  
 

Status er, at man ud over begivenheder og seværdigheder, nu også kan finde videoer på 
portalen. Der er desuden mulighed for at komme rundt og filme meget professionelt med den 
til projektet anskaffede drone. Den giver også mulighed for at udvikle et større billedarkiv.  
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Derudover kan det meddeles, at Sydslesvig nu er 4. plads på google, når man går ind og 
søger. Trafikken på portalen er blevet god – 82% er danske besøgende.  

 

Oplev Sydslesvig er selvfølgelig også med på de sociale medier. På både Facebook og 
Instagram kommer der flere og flere følgere. Også her er de andre organisationer og 
foreninger velkommen til at bidrage med arrangementer o.l. Sydslesvigkalenderen oplever 
lige nu en opgradering, da systemerne nu kan ”tale” sammen. Det er blevet meget nemt at 
lægge arrangementer og begivenheder ind på Oplev Sydslesvig-siden, der så automatisk 
fører oplysningerne videre til Sydslesvigkalenderen. Det er åbent for alle. Marketingdelen er 
også vigtig at nævne her, hvor det – indtil videre – mest er Skole-foreningen, der gør brug af 
det i form af booking af lejrskoler. Der har ikke ligefrem været sæson for det, men det hele 
ligger klar. Muligheden er der. Der skal selvfølgelig også fortsat være et samarbejde omkring 
messer, hvor man møder mennesker face-to-face.   
 

Hvis vi ser ind i fremtiden, så er der en vision om at man sammen ser på digitaliserings-
muligheder. De små foreninger eller institutioner som f.eks. Mikkelberg kan lave deres egen 
hjemmeside på Oplev Sydslesvig-siden. Der er konkrete udviklingsmuligheder med video-
produktion m.m. Afsluttende kan man sige, at Oplev Sydslesvig-portalen fører til mere 
synlighed og en større præsens i Danmark.  

 
10. Spørgetid 
FLA, Jørgen Møllekær vil gerne fortælle – i lyset af behovet for den offentlige debat om 
strukturreformen – at Flensborg Avis har planer om et debat-arrangement på A.P. Møller 
Skolen den 9. november. De stigende infektionstal gør selvfølgelig, at man kommer i tvivl, 
om man kan gennemføre det på det tidspunkt. Det er nyt for ham, at andre organisationer 
også har planlagt debatarrangementer. Måske skulle man hellere gå sammen om et sådant 
arrangement, netop fordi det jo ser ud til, at man skal aflyse begge arrangementer? 
Flensborg Avis har ellers fået sammensat et fint panel. Der er flere organisationer 
repræsenteret, der er nogen unge med og videobudskaber af Mette Bock og Bertel Haarder 
og andre gode kræfter, der giver input til hvad de synes, hvordan Sydslesvig med fordel 
kunne udvikle sig. Afsluttende foreslår han endnu engang, at man stikker hovederne 
sammen om et eventuelt fælles arrangement.  
 
Formanden, Christian Jürgensen bemærker, at man ifølge Samarbejdsaftalen skal have en 
Sydslesvig-konference hvert år. Indtil videre er der kun blevet holdt en ungdomskonference i 
år. Corona gør det så umuligt for os i øjeblikket at holde en konference, men den næste 
Sydslesvig-konference vil i hvert fald have strukturreformen som emne. Hvem der arrangerer 
debatoplæg er for så vidt lige meget, bare alle medlemmer i alle foreninger får mulighed for 
at være med til at drøfte. Vi skal blive ved med at diskutere, og vi skal blive bedre til at 
koordinere.  
 
11. Eventuelt 
Forhenværende formand for Grænseforeningen, Jens Andresen, holder en forsinket afskeds-
tale. Han vil gerne udtrykke sin tak for tiden som observatør for Grænseforeningen – en rolle, 
GF fik, da SdUs udfordringer med Christianslyst kom på dagsordenen. Han håber også, at 
GF har varetaget rollen på en tålelig måde for det sydslesvigske Samråd. I forhold til 
effektiviserings- og organisationsdebatten, opfordrer han til det brede forlig til gavn for hele 
mindretallet.  

20.11.2020 
JAC/ta 


