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Konklusionsreferat fra 
 

Videomøde i Det Sydslesvigske Samråd 
Mandag den 20. december 2021 kl. 18.30 på Teams 

 
Til stede: Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig (DCB) 

v/ Christian Jürgensen, Bjarne Truelsen og Jens M. Henriksen 
Dansk Skoleforening for Sydslesvig (Skolef.) 
v/ Udo Jessen, Andrea Heimrath og Lars Kofoed-Jensen  

 Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig (DS) 
v/ Randi Kuhnt og Tom Petersen 

 Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) 
v/ Kirstin Asmussen, Mads Lausten og Anders Kring 

 Sydslesvigsk Forening (SSF) 
v/ Gitte Hougaard-Werner, Steen Schröder og Jens A. Christiansen 
Friisk Foriining 
v/ Ute Jessen og Anne Hahn 

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

 Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) 
v/ Christian Dirschauer, Sybilla Nitsch og Martin Lorenzen 

 Grænseforeningen (GF) 
v/ Jørgen Bruun Christensen og Else Tornbo 
 

Gæster: Kim Andersen (Generalkonsul) 
 Hinnerk Petersen (SdU) 

Thorsten Kjærsgaard og Jørgen Møllekær (FLA) 
Rasmus Meyer (SSF) 
Camilla Sørensen (Journalist, FLA) 

 
Afbud: Tinne Virgils (DS) 
 Hasse Neldeberg Jørgensen, Uwe Nissen og Jytte Nickelsen (DKS) 
 
Referat: Jens A. Christiansen og Tine Andresen (SSF) 
 
 
 

Det
Sydslesvigske

Samråd
SEKRETARIATET
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Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer. 

2. Godkendelse af konklusionsreferat fra den 30. august 2021. 

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

5. Det videre forløb i projektet: Effektiviserings- og organisationsmuligheder. Drøftelse med 
henblik på en endelig beslutning på januar-mødet 2022. Bilag. 

6. Opfølgning på dansk-tysk venskabserklæring 2021, herunder et dansk kulturfremstød 

v/ generalkonsul Kim Andersen. SSF-bilag. 
7. Datoer for de kommende møder. 

8. Spørgetid. 
9. Eventuelt. 
10. Lukket møde. 
 Godkendelse af konklusionsreferat fra den 30. august 2021. 

 
Formand Gitte Hougaard-Werner byder velkommen, meddeler hvem der har meldt afbud og 
hvem der i givet fald deltager i stedet for samtidig med, at hun hilser de nye i Samrådet – 
Uwe Nissen (DKS), Ute Jessen og Anne Hahn (Friisk Foriining) – velkommen.  
 
1. Valg af ordstyrer 
Gitte Hougaard-Werner vælges som ordstyrer. 
 
2. Godkendelse af konklusionsreferat fra den 30. august 2021 
Christian Jürgensens ønske om rettelse af en af hans udtalelser indarbejdes. 
  
3. Fastlæggelse af den endelige dagsorden 
Den reviderede dagsordenen følges. 
 
4. Meddelelser 
SdU, Mads Lausten og Anders Kring:  

 opfordrer til at se på udstillingen med ”Fremtidsfabrikkens” resultater på Central-
biblioteket. Det har været en stor succes, hvor man virkelig fik de unge med. Måske 
kunne man endda overveje formatet til en Sydslesvigkonference.  

 
SSW, Christian Dirschauer: 

• Landdagsvalg den 8. maj 2022. Planlægningen er i gang og klausurmødet til den 
interne valgkampsplanlægning finder sted den 14.-15. januar. SSW vil desuden gerne 
høre, hvad mindretallet ønsker at få med i et valgprogram. Tilbagemeldinger 
meddeles til Landssekretariatet.   

 
DCB, Jens M. Henriksen: 

• Mener også, at ”Fremtidsfabrikken” var et fantastisk arrangement. Det som Samrådet 
har fået tilsendt genspejler udstillingen. Forskningsafdelingen vil gerne have ud-
stillingen. Så man kan også se den der fremover. 

 
SSF, Jens A. Christiansen: 

• Afslag på ansøgningen på Danmarks og Tyskland ansøgning om at få det fredelige 
samliv i grænselandet blive anerkendt som UNESCO immateriel verdensarv. Man var 
forberedt på, at det ikke var en ”Selbstläufer”, men havde regnet med mere forståelse 
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for emnet set i relation til konventionens rammer. Man er ikke helt sikker på, hvordan 
man vil håndtere denne situation, men er grundlæggende positiv, idet mindretallene 
figurerer på både den danske og den tyske registerliste. Selve vurderingen skal nu 
gennemarbejdes og man vil se på, om det giver mening at tage sagen op endnu 
engang.    
 

SSF, Gitte Hougaard-Werner:  
• Havde æren af at være inviteret med til Berlin den 10.-11. november hos 

Forbundspræsidenten den ene aften og hos Hendes Majestæt Dronningen til 
gallaaften den næste aften. Også SSW, repræsenteret ved Christian Dirschauer, var 
inviteret med. 

• Den 1. maj 2022 sættes Sydslesvig i bevægelse under ”Løveløbet” – med motion og 
hyggeligt samvær. Venskabsforeninger må gerne inviteres med og SSW kunne 
måske sende deres Landdagskandidater med? Man håber på, at det kan blive en ny 
tradition i Sydslesvig med ”Løveløbet”. Der kommer flere informationer i det nye år.  
 

GF, Jørgen Bruun Christensen:  
• Den 26. januar håber man at have fundet en efterfølger til Knud-Erik Therkelsen.  
• Den 28. januar kl. 13 på Vartov holdes der en afskedsreception for Knud-Erik.  

 

5. Det videre forløb i projektet: Effektiviserings- og organisationsmuligheder. Drøftelse 
med henblik på en endelig beslutning på januar-mødet 2022.  

Til punktet foreligger et notat fra ’den lille formandsgruppe’.  
  
SSF, Gitte Hougaard-Werner gennemgår bilaget og meddeler, at det er meningen, at der vil 
blive udarbejdet en lille grafisk model til regionalmøderne ved siden af online-
spørgeskemaet. 
 
DS, Randi Kuhnt vil helst først tage en beslutning når det hele er ordentligt drøftet. Hun 
mener, at alle de praktiske ting skal være helt klare. Hun forstår ikke, hvorfor man haster så 
meget. Der er jo allerede et godt eksempel med IT-området, hvor SSF, SdU og FLA har 
indgået et samarbejde. 
 
SSW, Sybilla Nitsch føler, at basis skal komme med på banen nu. Juridiske spørgsmål kan 
drøftes løbende. Går ind for, at man træffer en beslutning under aftenens møde. Det ville 
være et godt signal at sende.  
 
SSF, Gitte Hougaard-Werner spørger, om Samrådet mener, at formandsgruppen skal 
arbejde videre med de 6 punkter, der er oplistet i bilaget? 
 
SdU, Anders Kring kan godt forstå Randi Kuhnt, men mener heller ikke, at man må køre 
processen ihjel. Han mener også, at man skal overveje andre møde-formater end fysiske 
møder. Pandemien bør ikke standse processen.  
 
DS, Randi Kuhnt spørger, hvad Samrådet kan fremlægge på nuværende tidspunkt. Hun 
mener ikke, at man er klædt på til regionsmøderne endnu.  
 
Skolef., Udo Jessen er enig med Randi Kuhnt med hensyn til betænkeligheder. Er ikke 
bange for, at forløbet dør ved at vente lidt endnu. Desuden kan der oparbejdes en grundig 
basisviden i mellemtiden.  
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SSF, Jens A. Christiansen anbefaler Samrådet at tage en beslutning om, hvad man vil. Vil 
man forandring? Eller er man i bund og grund tilfreds med hvordan det er? 
 
FLA, Thorsten Kjærsgaard bakker op om Jens A. Christiansens udsagn. 
 
SSW, Christian Dirschauer bakker ligeledes op om at træffe en beslutning, om hvad man vil, 
på aftenens møde. 
 
DS, Tom Petersen mener, at man helt klart skal kigge på, hvad der overhovedet er muligt.  
 
SSW, Sybilla Nitsch mener, at processen sagtens kan skydes i gang. Hvor der er vilje, er der 
vej. SSW havde heller ikke alle ting på plads da man gik i gang med Forbundsdagsvalget.  
 
SdU, Anders Kring mener også, at man ligeså godt kan gå i gang.  
 
SSF, Steen Schröder meddeler, at SSFs forretningsudvalg bakker op om general-
sekretærens holdning.  
 
Skolef., Lars Kofoed-Jensen mener, at den interne ”kamp” vil forhindre processen. Opfordrer 
til, at man forstår hinanden før man træffer en beslutning.  
 
DS, Tom Petersen mener, at man bør have gennemgået scenarierne på det juridiske plan før 
man går ud til offentligheden med dem.  
 
SSF, Jens A. Christiansen i stedet for at tage en proces, hvor vi ikke ved, hvor den lander – 
tage udgangspunkt i Samrådet i dag og lege med tanken om et repræsentantskab. Vi 
fastholder Samrådet – plus et repræsentantskab. Så kunne man fremlægge noget og på den 
måde sikre noget fremdrift.  
 
DCB, Christian Jürgensen tilføjer, at det papir han har leveret ikke bliver det sidste. Det 
juridiske burde køre parallelt.  
 
SSF, Gitte Hougaard-Werner spørger ind til, hvem der kan sige god for, at det som 
arbejdsgruppen har udarbejdet er det videre forløb? 
 
SSF, Gitte Hougaard-Werner kommer nu ind på forslaget om et logo til organisationernes 
brevpapir. Kan man vedtage at bruge det fra januar? 
 
SdU, Anders Kring synes det er smukt, men det skal selvfølgelig lige drøftes med baglandet.  
 
SSW, Christian Dirschauer bemærker, at friserne også skal medtænkes og det skal lige 
drøftes.  
 
DCB, Bjarne Truelsen mener, at det jo ikke er et logo og ikke fører til en Corporate Identity. 
Man skal desuden være opmærksom på, at sådan et logo ikke skal kunne bruges af andre. 
Vi skal have patent på skriften f.eks. Det kan hurtigt blive misbrugt.  
 

 Konklusioner: 
• Arbejdsgruppens indstilling bliver godkendt: 5 stemmer for, 2 afholdelser. 
• Spørgsmålet om logo bliver drøftet igen på januar-mødet. 
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6. Opfølgning på dansk-tysk venskabserklæring 2021, herunder et dansk kultur-
fremstød v/ Kim Andersen. 

Til punktet foreligger et SSF-notat. 

 
Både fra dansk og tysk side rækkes der for øjeblikket ud mod hinanden. SSFs oplæg er fint. 
Nu ser vi en Corona-vinter komme og derfor er det endnu vigtigere, at mindretallet giver 
dette initiativ et ordentligt boost. Om det så først bliver til foråret eller til sommer er der nok 
ikke nogen der kan sige, men sådan et initiativ tager tid at forberede, når det skal gøres 
ordentligt. Det udspil, der ligger, er noget man kunne samle sig om. Hvis der skal komme en 
bemærkning til det, så må det gerne være en smule mere nutidigt. Man kunne f.eks. tænke 
på animationsværkstedet i Viborg, design, mode, møbelkunst, moderne dansk pædagogik 
m.m. – lidt mere til et yngre publikum. Det koster penge og koster organisationskraft, men 
det skal man sikkert kunne finde ud af. Det kunne jo også være, at mindretallet oparbejder et 
mindre forbrug under Corona-situationen, som det vil være rimeligt at kaste ind i sådan et 
projekt som dansk mindretal. Det må gerne tages op nu. Anbefalingen er, at mindretallet 
tager handsken op og gør det i samling og med format.  
 
SSF, Steen Schröder spørger ind til byerne, man kunne tænke sig at der foregik noget. Skal 
man holde sig til det nordtyske eller er der fra dansk side interesse for at gå længere sydpå? 
 
Kim Andersen svarer, at det ville være udmærket at begynde i det sydslesvigske og måske 
tage Hamborg med. Ingen i Danmark ville have noget imod at gå længere sydpå, men lad os 
være realistisk.  
 
SSF, Jens A. Christiansen siger, at byerne i bilaget kun er forslag. Vi kan godt gennemføre 
noget i Dresden eller andre tyske byer, men det kræver selvfølgelig ressourcer. Vi venter nu 
på et signal med hensyn til midler, da det efter vores skøn kommer til at koste ca. 1 million 
kroner. Så vi står der, hvor vi skal skaffe nogle midler.  
 
DCB, Jens M. Henriksen kan fortælle, at biblioteket har fået en bevilling fra 
Sydslesvigudvalget til at kunne arbejde med nogen af de nævnte elementer. Det er så 
sammen med SSF. Det er en ny bane vi skal optræde på. De næste uger skal man sondere 
terrænet for at se, hvad der vil være muligt.  
 
Kim Andersen siger, at Christian Juhl er briefet om, at dette emne vil blive drøftet her i aften 
og at der foreligger et oplæg. Han er villig til at se på, om der findes midler i 
Sydslesvigudvalget. Måske Corona-midlerne også kunne bruges? Det skal være profes-
sionelt, men ikke højkulturelt. Derfor talte jeg om film, animationskunst m.m. 
 
SSW, Sybilla Nitsch siger, at partiet støtter op om det. Kan ikke hjælpe med penge, men vil 
stille toppolitikerne til rådighed for at støtte projektet.  
 

 Konklusion: 
Projektet tages op igen efter nytår – også med henblik på at skaffe midler til det.  
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7. Datoer for de kommende møder 
Datoerne vedtages: 
Mandag den 17. januar 2022 
Mandag den 21. marts 2022 
Mandag den 16. maj 2022 
Mandag den 22. august 2022 
Mandag den 24. oktober 2022 
Mandag den 5. december 2022 
 
8. Spørgetid 
Der er ingen spørgsmål. 
 
9. Eventuelt 
Der er intet under eventuelt. 
 
13.01.2022 
JAC/ta 


