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Bilag til dagsordenspunkt 5
Det videre forløb i projektet:
Effektiviserings- og organisationsmuligheder
Samt en notits fra forvaltningschefmødet den 24. november med en
juridisk vurdering af mulighederne af Christian Jürgensen

Indstilling:
Formandsgruppens forslag drøftes med henblik på en endelig beslutning på Samrådets
januar-møde 2022.

Det
Sydslesvigske
Samråd
Dansk Generalsekretariat, JAC/ta
26. oktober 2021

Det videre forløb i projektet:
Effektiviserings- og organisationsmuligheder
Som opfølgning på Samrådets møde den 30. august 2021, mødtes den nedsatte
formandsgruppe – bestående af Skoleforeningen, Dansk Centralbibliotek, SdU og SSF – den
20. oktober. Her diskuteredes strukturdebatten med henblik på det videre forløb og en
indstilling til Samrådet den 15. november 2021.
Status
Den 12. juni 2021 gennemførte Samrådet et arbejdsmøde med tre udefrakommende oplæg
på baggrund af forvaltningschefernes rapport med fire scenarier over effektiviserings- og
organisationsmuligheder i Sydslesvig.
Oplægsholderne var fhv. kulturminister Mette Bock, fhv. direktør Henrik Tvarnø og fhv.
generalkonsulat Henrik Becker-Christensen. Oplæggene og sekretariatets sammenfatning
dannede baggrund for drøftelserne i Samrådet den 30. august.
Konklusionen den 30. august blev, at formandsgruppen hhv. kredsen af forvaltningschefer
skulle arbejde videre med den idé og udarbejde en plan for den videre proces.
Forslag til det videre forløb


Formandsgruppen foreslår kun at drøfte tre scenarier, da de tidligere modeller B og C
ligner hinanden meget. Ideen er derfor at koncentrere sig om følgende scenarier:
A) Ideen om et repræsentantskab tilknyttet et styrket Samråd.
B) Etablering af et Sydslesvigsk Råd e.V., hhv. paraplyorganisation.
C) Fusion til en forening, hhv. paraplyorganisation.



Disse scenarier drøftes på regionsmøder i Flensborg, Slesvig, Husum og Egernførde
i foråret 2022. Hertil skal der findes datoer. Der skal udarbejdes en kort grafisk
præsentation af de 3 modeller som udgangspunkt for møderne.



Parallelt gennemføres flere Samrådsmøder som lukkede arbejdsmøder, hhv.
benyttes den lukkede del under de almindelige samrådsmøder. Ligeledes kan man
overveje en Sydslesvigkonference.

Side 1 af 2



Dansk Centralbibliotek, hhv. forskningsafdelingen iværksætter en spørgeskema
undersøgelse, der først og fremmest skal køre online fra januar/februar til og med
årsmøderne. Spørgsmålene skal godkendes af Samrådet.



Der arbejdes på at tilføje ”Det danske mindretal” på de forskellige foreningers og
organisationers brevpapir som supplement til de eksisterende logoer. Eventuelt skal
der kreeres et fælles logo for alle foreninger og organisationer.



Formandsgruppen og forvaltningscheferne sikrer planlægning og overholdelse af
tidslinjen. Debatten skal gerne afsluttes inden sommerferien.

Formandsgruppens anbefaling
Det indstilles til Samrådet, at formandsgruppens forslag drøftes med henblik på en endelig
beslutning på Samrådets januar-møde 2022.
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Dansk Generalsekretariat
JAC/ta

Notits fra forvaltningschefmødet den 24. november 2021
Deltagere i Teams-mødet:
Jens A. Christiansen, SSF; Tom Petersen, Dansk Sundhedstjeneste; Thorsten Kjærsgaard,
Flensborg Avis; Martin Lorenzen, SSW; Lars Kofoed-Jensen, Skoleforeningen; Jens M. Henriksen,
Biblioteket; Anders Kring, SdU; Jytte Nickelsen, Kirken
Gæst:
Christian Jürgensen (jurist)
Juridisk vurdering af modellerne A, B og C
Christian Jürgensen har set på de 3 modeller, der lægges ud til debat i Samrådet i notatet fra
arbejdsgruppen:
A) Ideen om et repræsentantskab tilknyttet et styrket Samråd.
B) Etablering af et Sydslesvigsk Råd e. V., hhv. paraplyorganisation.
C) Fusion til en forening, hhv. paraplyorganisation.
Bortset fra at modellerne A og B fører til et rent politisk spørgsmål – da disse scenarier betyder, at
de enkelte foreninger sandsynligvis skal afgive noget af deres ”magt” – ville alle modeller som
udgangspunkt være mulige at gennemføre rent juridisk.
A) Ideen om et repræsentantskab tilknyttet et styrket Samråd:
Det foreningerne dog skal være opmærksom på er, at de vedtægtsbestemte formålsparagraffer
iflg. § 52 Abgabenordnung som sikrer almennyttigheden ikke bliver antastet. Dette kunne
medføre, at Finanzamt fratager almennyttigheden for den enkelte forening.
Hvornår er man almennyttig. I § 52 Abgabenordnung står alle eksempler for almennyttighed. De
fleste foreninger i mindretallet har flere eksemper stående i deres vedtægter.
Hvorfor er almennyttighed vigtigtig?
Ellers skal foreningerne betale den såkaldte Körperschaftssteuer (15 % af indtægterne (dette
gælder dog ikke for medlemskontigent)).
B) Etablering af et Sydslesvigsk Råd e. V., hhv. paraplyorganisation:
En forening kan bliver oprettet af 7 stiftelsesmedlemmer og der skal være formuleret vedtægter.
Anmeldelsen sker via notar til foreningsregisteret.
Ligesom under punkt A. skal de deltagende foreninger være opmærksom på, at de
vedtægtsbestemte formålspragraffer i de forblivende foreninger ikke bliver antastet.
C) Fusion til en forening, hhv. paraplyorganisation:
Grundlæggende problemstilling:
- Grunderwerbsteuer, 6,5 % af værdien af de faste ejendomme som bliver overdraget skal blive
betalt til det tyske skattevæsen.
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- Værdi? Enten ejerpanterettighederne fortegnet i tingbogen eller hvis disse er blevet slettet,
værdien som en sagkyndig kommer frem til.
- Om der skal blive betalt Schenkungssteuer bør en skatterådgiver svare på, men dette kan være
mellem 30 og 50% af værdien af den genstand som bliver foræret væk.
- Likvidering skal vedtages i generalforsamlinger i hver forening med 3/4 flertal af de fremmødtes
stemmer hhv. det der står i vedtægterne.
Biblioteket 3/4 af de afgivne stemmer i to på hinanden følgende generalforsamlinger
Sundhedstjenesten 2/3 flertal i to generalforsamlinger af samtlige sundhedsrådet medlemmer
(ikke kun de tilstedeværende). Hvis ikke alle er tilstede i den 2. forsamling kan der indkaldes til
en ny forsamling, hvor kun de tilstedeværende foretager en afstemning.
1. Fusion på foreningsretlig basis:
Den lille forening likvideres og foreningens formue bliver overdraget til den overtagende forening
og medlemmerne søger optagelse i den nye forening. Samtlige løbende kontrakter
(arbejdskontrakter, forsikringskontrakter osv. skal indgås på ny).
Eksempel: Biblioteket/Grænseforeningen e.V.
Foreningen med fast ejendom bør være den forening, som overtager den anden forening uden
eller med kun lidt fast ejendom.
Likvidation af den nedlukkede forening skal besluttes i to generalforsamlinger med for det meste
2/3 flertal af de fremmødte medlemmer. Formandsskabet bliver indsat som likvidatorer og
likvidationsåret begynder at løbe. Dette meddeler notaren til foreningsregisteret og likvidationen
bliver offentliggjort i den tyske Bundesanzeiger.
Efter årets udløb møder likvidatorerne på ny op hos notaren og anmelder den endegyldige
likvidation til foreningsregisteret.
2. Sammensmeltning iflg. Umwandlungsgesetz:
Foreningerne undertegner en Verschmelzungsvertrag foran en notar. Fordel: Samtlige løbende
kontrakter skal være omhandlet i denne kontrakt og disse bliver så ført videre. Dette være sig
arbejdskontrakter, forsikringskontrakter osv. Medarbejderne kan ikke modsætte sig at fortsætte i
den nye forening. Flertal af 3/4 af de fremmødte medlemmer i en medlemsforsamling skal vedtage
beslutningen.
Afsluttende bemærkning:
Spørgsmålet er, hvordan defineres Samrådet? Vedtægterne for sådan en ny forening kunne f.eks.
være Samrådets samarbejdsaftale, hvis – vel at mærke – den énstemmige beslutning ændres til ¾
beslutning. Også dette kunne ændres. Spørgsmålet er, hvad skal denne forening gøre/stå for? Og
hvilke foreninger skal muligvis afgive hvilke områder af deres portefølje? Når man ser på model C,
så kan SSW som politisk parti ikke være med. Flensborg Avis kan til gengæld være med, da
avisen er et aktieselskab. Christian Jürgensen fremhæver, at det i relation til model C er en meget
kompliceret proces, der tager et helt år. Men lovgivningsmæssigt er der intet til hinder for model C.
25.11.2021
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