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Protokol fra 
 

                      Møde i Det Sydslesvigske Samråd 
                      mandag den 26. september 2016 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, Peter Lynggaard Jacobsen 

og Jytte Nickelsen 
 Dansk Skoleforening for Sydslesvig (Skolef.) v/Udo Jessen 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/ Jon Hardon Hansen, Gitte Hougaard-Werner 

og Jens A. Christiansen (sekretær) 
 Sydslesvigsk Forenings tilsluttede foreninger (De tilsluttede) v/Gerd Pickardt 

og Kirsten la Cour 
 Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) v/Rüdiger Schulze og Martin Lorenzen 
 Generakonsul Henrik Becker-Christensen 
 
Afbud:  Kirstin Asmussen 
 
Referent: JAC/Jette Hanisch 
 
 
Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer 
2. Godkendelse af protokollen af 21. juli 2016 
3. Fastlæggelse af den endelige dagsorden 
4. Meddelelser 
5. Christianslyst – status og orientering fra Gæsteværelse-udvalget 

v/ SdU og udvalget 
6. Europeada v/SdU.  
 Organisationernes opbakning, økonomi og det videre forløb. 
7. Omsætning af de seks emneområder under punkt 2 i samarbejdsaftalen v/formanden 
8. Sydslesvig-konference 2017 v/formanden. Forslag til program 
9. 2020 – koordineringsudvalg v/SSF 

Det 
Sydslesvigske 

Samråd 
SEKRETARIATET 

(5/2016) 
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10. Forslag til mødeplan 2017. Bilag vedlagt. 
11. Status på projektet ”Oplev Sydslesvig” v/Katrine Hoop 
12. Spørgetid 
13. Lukket møde 

 
  
 
Mødet indledes med at synge ”Septembers himmel er så blå”. 
 
Formand Christian Jürgensen byder velkommen til generalkonsul Henrik Becker-Christensen 
samt til Ilwe Boysen, som pr. 1. oktober efterfølger Manfred Nissen som forretningsfører i 
Friisk Foriining og dermed også i Samrådet.  
 
 
1. Valg af ordstyrer 
Martin Lorenzen vælges som ordstyrer. 
 
 
2. Godkendelse af protokollen af 21. juli 2016 
Protokollen godkendes uden bemærkninger. 
 
 
3. Fastlæggelse af den endelige dagsorden 
Den udsendte dagsorden følges. Under punkt 11 skal der på forslag fra Skoleforeningen 
vælges en referencegruppe til projektet ”Oplev Sydslesvig”.  
 
 
4. Meddelelser 
 
SSF: 
• Jens A. Christiansen: Kredsen af forvaltningschefer har genoptaget de regelmæssige 

møder for at drøfte stort og småt. Her har man bl.a. drøftet, hvordan man bedst kan følge 
op på arbejdet i ”Arbejdsgruppen til styrkelse af det folkelige arbejde og fællesskabet”. 
Arbejdsgruppen var kommet med konkrete forslag, bl.a. velkomstpakken til nyansatte og 
nye elever og lærere samt forslag om en årlig velkomstfest. Derudover skulle man se på 
”kyllingekurserne”. På mødet besluttede man at  udvikle et længerevarende 
introduktionsforløb for alle i mindretallet for at sikre, at mindretallets DNA og 
selvforståelse formidles til de nytilkomne. Mindretallet er jo, som vi plejer at sige, en 
”Tendenzbetrieb”, hvilket betyder, at vi ud over den faglige kompetence også er 
missionærer for mindretallet. Jens M. Henriksen fra DCB udarbejder et udkast til kredsen 
af forvaltningschefer. 

 
• Der har været afholdt møde i Samrådets Anlægs- og budgetudvalg, hvor man besluttede, 

at SSF og Skoleforeningen skaber et overblik over mindretallets bygningsmasse og 
regner med at kunne komme med et udspil til Samrådet først i det nye år. På sit næste 
møde vil udvalget starte på budgetkoordinering 2018. 

 
DCB: 
• Jens M. Henriksen: SSF, DCB og Flensborg Avis inviterer på vegne af Kulturministeriet 

og i samarbejde med JydskeVestkysten til Danmarksmøde den 5. oktober.  
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• Den 8. oktober afholder Dansk Centralbibliotek en auktionsdag, hvor ting og sager, der 
ikke mere bliver brugt, kommer under hammeren. Indtægterne fra auktionen vil indgå i 
bibliotekets drift. Derudover vil Ib Braases kunstværk i bibliotekets gård, hvis der ikke er 
interesse for det i mindretallet, blive overdraget til et kunstmuseum i Danmark.  

 
Dansk Kirke i Sydslevig: 

• Viggo Jacobsen: Tak til alle der deltog i indvielsen af kirkekontorets nye lokaler på 
Christian Paulsen-Skolen.  

 
• Næsten alle præstestillinger er besat, kun Aventoft/Bredsted er vakant. 

 
SSW: 

• Rüdiger Schulze: På landsmødet i lørdags blev landslisten til landdagsvalget 7. maj 
2017 opstillet. På hovedudvalgsmødet den 8. november skal valgprogrammet 
finpudses. Samrådets organisationer vil forud modtage et udkast, og vi håber på 
respons fra organisationerne inden den 1. november.   

 
 
5. Christianslyst – status og orientering fra Gæsteværelse-udvalget v/ SdU og 
udvalget 
SdU, Anders Kring: Der er nu blevet udarbejdet en ”interviewguide”, som Katrine Hoop vil 
benytte sig af, når hun kontakter nogle af lejrskolerne. Resultatet herfra vil indgå i 
gæsteværelses-projektet. Formålet med undersøgelsen er at få at vide, hvorfor grupperne 
vælger Christianslyst, hvilke mindretalsinput opholdet har budt på, og om der er alternativer. 
Der er stadig god lejrskole-søgning til Christianslyst med reservationer frem til sommeren 
2017. På voksenområdet er der en lettere tilbagegang m.h.t. booking for 2017. At enkelte 
grupper nu springer fra, bunder sikkert i, at stedet kan sælges fra den ene dag til den anden. 
På trods af rygter er Christianslyst ikke solgt, og vi er ikke i forhandlinger med potentielle 
interesserede. 
 
Gæsteværelseudvalget var på besigtigelsestur den 14. september, hvor vi besøgte et hostel 
”Flensbed”, Tydal, Skipperhuset, Slesvighus og Ungdomskollegiet. På ”Flensbed” kommer 
over 60 procent af gæsterne nordfra, i perioder næsten 100 procent. Forretningsføreren er 
gammel Duborg-elev, så gæsterne bliver serviceret på dansk. Fordelen er helt klart, at man 
her bor centralt i Flensborg i nærheden af centrum, banegård og spisesteder. Der er ikke 
noget stort køkken, så prisen for et ophold er meget fordelagtig. Der er små køkkener, så 
man kan selv lave mad. Ansættelsesstrukturen er her en helt anden end i en 
mindretalsorganisation, er mere fleksibel og man kan tilpasse personalet efter 
efterspørgslen. Tydal har uudnyttede kapaciteter, også hér er der mulighed for 
lejrskoleophold. Dog har stedet ikke noget køkken, hvilket kan gøre det lidt problematisk. 
Ellers er her meget flotte overnatningsmuligheder. Skipperhuset er et hyggeligt lille sted, men 
det kan ikke i betydelig grad kompensere for Christianslyst. På Slesvighus er stueetagen 
meget flot med en professionel teatersal, men 1. og 2. sal har brug for en gennemgående 
renovering, hvis man vil skabe noget dér. Ungdomskollegiet ville have plads til en klasse på 
ca. 30 elever. 
 
DCB, Christian Jürgensen supplerer, at steder som ”Flensbed” jo akvirerer deres kunder på 
det åbne marked. Vi drøftede, hvilke muligheder vi har som mindretal for at gå ud på det 
åbne marked, for at få ”kunder i butikken”. Her kunne Rejsekontoret måske være en hjælp, 
også i forhold til f.eks. Tydal. Skipperhuset har 38 senge og mangler nogle for at kunne huse 
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2 klasser, og her kan man overveje, hvilke muligheder der er for at udvide. Disse ting 
diskuteres på udvalgets næste møde. 
 
DKS, Viggo Jacobsen mener, at Grænseforeningens kritik mere gik på voksne gæster, og 
her er ”Flensbed” vel ikke så egnet? Hertil svarer SdU, Anders Kring, at voksen-grupper jo 
kan være på Tydal. 
 
Skolef., Lars Kofoed-Jensen tilføjer, at disse jo også kan være på Jaruplund Højskole. Vi 
skal se på, i hvor høj grad vi kan matche de ting, Christianslyst byder på. Udvalgets 
udfordring ligger også i at sortere i tallene, for vi skal jo ikke sørge for alternativer til de af 
Christianslysts brugere, der ikke er der på grund af oplysningsarbejdet. Det er fuldt legitimt, 
at man fylder op med andre grupper, men dem skal vi jo ikke finde løsninger til. 
 
 
6. Europeada 2020 v/SdU 
Organisationernes opbakning, økonomi og det videre forløb. 
SdU, Anders Kring: Der er meget stor ideel opbakning fra mindretalsorganisationerne, men 
SdU står med risikoen og en sum på mellem 300.000 og 500.000 euro. Den 5. oktober 
mødes SdU, SSF, BDN og FUEV omkring det videre forløb. Kan godt forstå 
organisationerne, idet de jo til dels alene i forhold til deres formålsparagraf ikke kan være 
med i projektet. Ansøgningsfristen er den 31. december, og inden da skal vi have afleveret 
en fornuftig ansøgning, og vi har jo konkurrence fra Kärntner-slovenerne. Vi må se i øjnene, 
at mange vil søge projektmidler til arrangementer 2020, og her står fodbold nok ikke ret højt 
på listen i forhold til mange andre kulturelle ting.  
 
SSF, Jens A. Christiansen fremhæver, at SSF selvfølgelig støtter ideelt og har været med til 
at skubbe på. Grunden til, at SSF ikke kan bidrage finansielt er ikke formålsparagraffen men 
at der ikke er råd til det. Pengene skal rejses via puljer og fonde, og det indebærer en vis 
risiko. 
 
Skolef., Lars Kofoed-Jensen: Skoleforeningen vil også gerne bakke op og stille skoler og 
sportsanlæg til rådighed i det omfang, disse kan bruges. Man er skeptisk i forhold til 
indkvarteringsmuligheder, idet disse vist har været meget yppige i Sydtyrol. Vi vil hellere tage 
udgangspunkt i fodboldfestivaler i Danmark og Norge, hvor f.eks. skoler bruges til det meste 
af overnatningen. 
 
SSF, Jens A. Christiansen supplerer, at de enkelte mindretal jo selv skal sørge for transport 
og indkvartering. Vi skal finansiere logistikken og afviklingen af arrangementet.  
 
SSF, Jon Hardon Hansen tilføjer, at man kan booke hoteller i Sydtyrol til en fjerdedel af det, 
det koster i vores grænseland. Har nævnt overfor præsidiet bag genforeningsmarkeringen 
2020, at vi prøver at få Europeada hertil og at arrangementet kunne indgå som et 2020-
arrangement, hvilket i givet fald evt. kunne sikre et økonomisk tilskud. Men inden vi konkret 
snakker om det, skal vi jo vinde konkurrencen om Europeada 2020. 
 
Skolef., Udo Jessen: Skoleforeningens tilbud om overnatning på skoler åbner op for, at det 
minimerer omkostningerne, så de fattige mindretal, der ikke har råd til både transport og 
overnatning, også kan deltage. 
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7. Omsætning af de seks emneområder under punkt 2 i samarbejdsaftalen 
v/formanden 
DCB, Christian Jürgensen: Vi skal i gang med en drøftelse af emneområderne i vores 
samarbejdsaftale: Fælles mission og vision for det danske mindretal, fælles sprog- og 
værdipolitik på tværs af foreningerne og institutionerne, overordnet kommunikationsstrategi, 
høringer i forbindelse med sprogcharter og rammekonvention, koordinering i forhold til 
Sydslesvigudvalget og myndigheder samt anlæg og budgetoversigt. Mener at der allerede er 
et godt samarbejde foreningerne imellem men efterlyser input fra de øvrige foreninger om, 
hvad vi evt. kunne blive bedre til. 
 
SSF, Jens A. Christiansen foreslår, at SSF til Sydslesvigkonferencen næste år kommer med 
et oplæg om fælles mission og vision for det danske mindretal, og Skoleforeningen med et 
oplæg om fælles sprog- og værdipolitik. Disse oplæg skal så danne udgangspunkt for 
diskussionerne på konferencen. Dette er et konkret forslag til at komme videre frem for at 
nedsætte endnu en arbejdsgruppe. 
 
Skolef., Udo Jessen: Kan ikke i dag sige ja til forslaget men vil gerne behandle emnet i 
Skoleforeningens styrelse, inden man går videre og kommer med et konkret udspil på næste 
samrådsmøde. 
 
DS, Randi Kuhnt: Foreslår at punktet ”fælles mission og vision” tages op i Samrådet inden 
konferencen, så man har fælles fodslag. 
 
Ordstyrer Martin Lorenzen beder om, at man kommer med en kort status på de seks punkter, 
idet vi jo allerede arbejder med mange af punkterne. 
 
SSF, Jens A. Christiansen fastslår, at de to første punkter er nyland, de andre fungerer jo 
allerede mere eller mindre. SSF kommer gerne med et oplæg til Samrådet forud for 
Sydslesvig konferencen, så det er behandlet hér. 
 
SSF, Jon Hardon Hansen: Det Samrådet fremlægger under de to punkter ved konferencen 
står selvfølgelig til åben diskussion blandt vore medlemmer i en form for gruppearbejde.  
 
Skolef., Udo Jessen: Vil gerne komme med et oplæg, det skal bare drøftes i baglandet 
forinden. Skoleforeningen vil meget gerne benytte Sydslesvigkonferencen til at fortælle om 
de tiltag, man har på sprogområdet, men kun til orientering. Brugerne skal ikke inddrages i 
en drøftelse hér. 
 
SSF, Jens A. Christiansen: Baggrunden for forslaget om, at Skoleforeningen kommer med et 
oplæg om en fælles sprog- og værdipolitik er, at man jo allerede igennem flere år har en 
sprogpolitik, hvilken vi kan få gavn af i forbindelse med en lidt bredere sprog- og værdipolitik. 
 
Konklusion: 
 

• De enkelte organisationer og institutioner drøfter i deres respektive bagland de 
seks punkter i samarbejdsaftalen med hovedvægten på de to første punkter. 
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SSF og Skoleforeningen kommer med et udspil på samrådsmødet den 6. 
december 2016. 

 
 
8. Sydslesvig-konference 2017 v/formanden. Forslag til program 
 
DCB, Christian Jürgensen foreslår at skubbe punktet til næste møde, da vi jf. DOP 7 skal 
have indhold, før vi kan drøfte et program,.  
 
SSF, Jens A. Christiansen: Konklusionen fra sidste møde var, at organisationerne på dette 
møde skulle fremlægge deres ideer til program.  
 
SSW, Martin Lorenzen: Det er utilfredsstillende, at alt foregår mundtligt, vi skal arbejde mere 
med skriftlige forslag, som man kan tage stilling til.  
 
SSF, Jens A. Christiansen: Dette kræver så, at hver enkelt organisation indleverer et færdigt 
notat til sekretariatet, så disse kan sammensættes. Sekretariatet har ikke ressourcer til at gå 
ind i arbejdet på den måde. Dette ville så kræve en nyvurdering af måden, Samrådet skal 
fungere på. 
 
Konklusion: 
 

• Som dato for Sydslesvigkonferencen foreslås lørdag den 4. marts 2017 på 
Jaruplund Højskole. Punktet tages op på mødet den 6. december. 

 
 
9. 2020 – koordineringsudvalg v/SSF 
 
SSF, Jon Hardon Hansen: Den 13. september holdt præsidiet for koordinering af 2020-
feslighederne møde på Fuglsangcentret. Kim Andersen sidder i præsidiet som regeringens 
repræsentant, Jørgen Mads Clausen sidder der som repræsentant for erhvervslivet i Region 
Syddanmark. Aabenraas borgmester Thomas Andresen er formand for præsidiet, og man 
ønsker Dronning Margrethe som projektor. Man holdt fast i, at Ten af 2020 har 3 lag: det 
nationale, det regionale og det lokale. Og som ved markeringen af de store nationale dage 
ved 75 års jubilæet i 1995 koncentrerer man sig om 10. og 11. juli, selv om det ligger midt i 
sommer- og industriferien. Præsidiet vil fungere som en politisk strategisk styregruppe. 
Aabenraa kommune ansætter en projektleder, som både får sæde i præsidiet men også 
bliver leder af en koordineringsgruppe, der tager sig af det praktiske og administrative, f.eks. 
hjemmeside og kalender. Under koordineringsgruppen nedsættes projektgrupper, der tager 
sig af de enkelte arrangementer. Medlemmer af mindretallet vil også komme til at sidde i 
diverse projektgrupper i forbindelse med grænseoverskridende arrangementer, f.eks. en 
dansk-tysk mindretalskonference etc. etc. Vi i mindretallet vil også nedsætte en 
koordineringsgruppe for de arrangementer, som mindretallets organisationer planlægger. 
SSF har 100 års jubilæum fredag den 26. juni, og vi ville have holdt årsmøde i den weekend, 
men da det er den første ferieweekend, finder vi en ny dato til årsmødet. Vi har også nævnt 
over for præsidiet, at vi arbejder hen imod at gennemføre Europeada, og at vi prøver på at 
vores grænselandsmodel bliver anerkendt som en immatrikuel verdenskulturarv. Ligeledes 
arbejder vi på, at Mindretallenes Hus åbner i 2020. Region Syddanmark har afsat 2 mill. kr. til 
gennemførelse af markeringerne i 2020, og kommunerne afsætter også midler.  
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SSF, Jens A. Christiansen supplerer, at man overvejer at nedsætte en intern 
koordineringsgruppe med henblik på de enkelte foreningers tiltag og for at sikre, at disse 
også formidles til den overordnede hjemmeside for hele markeringen. Det er også muligt, at 
SSF, når vi nærmer os, for et års tid ansætter en projektmedarbejder for at sikre, at vi får 
formidlet alle tiltag. Foreslår, at Dansk Generalsekretariat nedsætter en koordineringsgruppe 
og indkalder de enkelte organisationer til et første koordineringsmøde, når vi har noget 
konkret. 
 
SSF, Jon Hardon Hansen: Koordineringsgruppen vil også tage sig af kontakten til den tyske 
side. Flensborgs nye overborgmester har allerede meldt byens interesse i at deltage. Vi vil 
inddrage byen i forberedelserne, overborgmesteren får dog ikke sæde i præsidiet, men hun 
ville kunne få sæde i den koordineringsgruppe, der tager sig af det grænseoverskridende. 
 
Konklusion: 
 

• SSF/Dansk Generalsekretariat etablerer et 2020-koordineringsudvalg. 
 
 
10. Forslag til mødeplan 2017 
 
Konklusion: 
 

• De endelige mødedatoer er: mandag den 13.2., tirsdag den 4.4., onsdag den 
21.6., mandag den 25.9., onsdag den 13.12. 2017 

 
 
11. Status på projektet ”Oplev Sydslesvig” v/Katrine Hoop 
Skolef., Lars Kofoed-Jensen henviser til diverse læserbreve i Flensborg Avis med angreb på 
demokratiske rettigheder og Katrine Hoop og beder om, at man tager godt imod hende. 
 
Katrine Hoop præsenterer det fælles projekt ”Oplev Sydslesvig”. Præsentationen kan ses på 
internettet:  
 
http://prezi.com/qcmm87eflmcx/?utm_campaign=share&utm_medium=copy&rc=ex0share 
 
Transkript af Oplev Sydslesvig: 
Vi har en drøm om, at Sydslesvig i fremtiden vil blive oplevet som en naturlig del af det 
danske kulturområde. Vi vil kendes på vores unikke måde at være dansk på, som bærer 
præg af livet i kulturkanalen mellem dansk og tysk.  
 
Vi ønsker at  

• berige Danmark med vores særlige danskhed på samme måde, som Danmark 
beriger os 

• vække interesse for og lette tilgangen til Sydslesvig 
• koble det personlige møde til alders- og interesserelaterede oplevelser 
• skabe en dynamisk internetportal med oplevelsespakker  
• samle alle de eksisterende tilbud og kvalitetssikre oplysningsopgaven 

 
Projektet er opdelt i tre faser: Vision – Mission – Projektfaser. 
 
De tekniske forudsætninger for portalen skabes ved at etablere databasedelen samt 
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onlinevisningen. Udbyderne i Sydslesvig motiveres til at beskrive deres oplevelsestilbud og 
lægge dem ind i databasen. Oplevelserne præsenteres i Danmark og servicen fremtidssikres 
 
1. fase (2016) - 2. fase (2017) - 3. fase (2018) 
 

• Resultater: Databasedesign og produktionsplan – Designlinje – Softwareudvikling –
Høj fleksibilitet og god ressourcestyring, men stort ansvar. 

• Projektplan: Omhyggelig planlægning, men ringe synlighed i startfasen 
• Samarbejde: Godt samarbejde på basisplan, men manglende formel 

organisationsstruktur. 
• Godt og skidt: Kooperationer 

 
Databasen programmeres i egenregi og bliver således skræddersyet til netop vores behov. 
 
Generalkonsul Henrik Becker-Christensen spørger, hvordan det skal gå videre efter de tre 
år. Hertil svarer Katrine Hoop, at DCB har lovet at ville sikre at portalen fortsætter og går ind i 
den daglige drift. Samtidig har Flensborg Avis meldt ud, at i og med at det er deres 
medarbejder, der udvikler databasen, vil kontakten fortsætte og den tekniske del være sikret. 
Indholdsmæssigt baserer projektet på, at folk har lyst til at bruge portalen. Alle organisationer 
skal selv lægge deres ting ind, og der kommer en form for automatik i reminder til de enkelte 
om at forny de ting, der ligger dér. 
 
SSF, Jens A. Christiansen præciserer, at projektets målsætning er Danmark og ikke at 
portalen derudover skal være på tysk og engelsk. Dette ville i givet fald kræve en ny 
diskussion og en ændring af projektet. Hertil svarer Katrine Hoop, at dette ikke er påtænkt på 
nuværende tidspunkt. De tyske partnere er interesseret i os, fordi vi har en anden 
målgruppe, nemlig Danmark, og de har selv ikke ressourcer til at lægge danske 
oversættelser ind i deres egne portaler. Der er visse snitmængder, hvor vi kan profitere af 
hinanden, og vi har en helt anden standing, når vi kontakter museer etc. sammen med dem. 
 
De tilsluttede, Kirsten la Cour er glad for den selvtillid, der ligger i udsagnet: vi har et problem 
og løser det selv. Det er dejligt, at dansk kultur nord og syd for grænsen kommer i kontakt 
med hinanden på denne måde. Man må også være opmærksom på, at en hel masse unge 
mennesker lærer en hel masse bare ved at arbejde med portalen. Har det vanskeligt med 
begrebet ”kulturmøde”, når danske sydslesvigere møder danske danskere, hvilket dog ikke 
bruges her. 
 
Katrine Hoop: Det ligger netop i sloganet ”Vi gør Danmark lidt større” 
 
DCB, Bjarne Truelsen spørger, om der kommer retningslinjer for, hvad udbyderne skal 
indgive. Dette bekræfter Katrine Hoop. Det bliver en fast maske med plads til fritekst, det 
bliver ikke vanskeligt, og i starten vil der være en kontrolfunktion. Der er også planer om, at 
organisationerne har andre rettigheder end privatpersoner o.lign. Vi håber, at de 
sydslesvigske organisationer vil bruge databasen som kernen til deres respektive 
hjemmeside, den kan lægges ind overalt og vil også erstatte Sydslesvigkalenderen. 
 
Ordstyrer Martin Lorenzen: Forstår, at der efterlyses en mere fast organisationsform. Var det 
det, der var ment med en referencegruppe? 
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SSF, Jens A. Christiansen nævnte ved mødets start, at Skoleforeningen havde gjort 
opmærksom på, at der mangler en egentlig referencegruppe. 
 
Skolef., Udo Jessen: Skoleforeningen foreslår, at der nedsættes en referencegruppe 
bestående af de medarbejdere, der har været en del af det velfungerende 
ansættelsesudvalg. Her var SdU, SSF, DCB og Skoleforeningen repræsenteret, og der skal 
være mulighed for, at andre kan være med. 
 
SSF, Jens A. Christiansen: En udmærket idé, og hvis man så mellem samrådsmøderne 
ønsker at drøfte ting på tværs af organisationerne, kan dette ske i kredsen af 
forvaltningschefer.  
 
Konklusion: 
 

• Skoleforeningens forslag vedtages. 
 
 
12. Spørgetid 
Lene Bastiansen: Vi havde foreslået, at sprogproblematikken tages op på 
Sydslesvigkonferencen. Men for at deltagerne kan tage stilling, skal de have viden om 
emnet. Fremlæggelsen af Skoleforeningens sprogpolitik er vigtig, og desuden har Dansk 
Lærerforeningen stor ekspertise på området. Waldschule i Flensborg er meget dygtig, har 
fået flere præmier i tysk sammenhæng på integrationsområdet. 
 
Orla Møller: Den personlige kontakt er utrolig vigtig, når danskere besøger Sydslesvig, om 
det nu er børn eller voksne. Bl.a. har Torsten Wullf på Christianslyst holdt foredrag, som 
hundredevis af danskere aldrig glemmer. Disse foredrag kan ikke holdes på et hostel, det 
bør ske på Christianslyst eller en tilsvarende institution, der kan rumme dem, der er 
interesserede i at være i og opleve Sydslesvig. Vi skal have et sted, hvor vi kan samle 
grupper, der kan få viden om Sydslesvig. Et spørgsmål til SdU: Er det ikke muligt at sige, at 
et frasalg af Christianslyst først sker, når lejrskolesæsonen 2016-17 er overstået? Nu hersker 
der jo usikkerhed, om det er muligt at gennemfør et planlagt besøg, og det må der ikke være. 
Hertil svarer SdU, Anders Kring helt klart, at det ikke er muligt, idet dette ikke står i forhold til 
den økonomiske risiko, SdU i givet fald ville løbe. 
 
Skolef., Lars Kofoed-Jensen præciserer, at gæsteværelse-udvalget har en nødplan for de 
lejrskoler, der i givet fald ville komme i klemme. 
 
De tilsluttede, Kirsten la Cour: Gode og inspirerende foredrag er vigtige og nødvendige men 
ikke afhængige af, hvor de bliver holdt, de kan holdes alle steder.  
 
 
 
Mødet slutter kl. 20.45 
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