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Protokol  over  
 

Møde i Det Sydslesvigske Samråd 
tirsdag den 1. marts 2011 kl. 18.30 på Flensborg Bibliotek 

 
Til stede:  Dieter Paul Küssner, Jens A. Christiansen, Inger Marie Christensen, 

Flemming Birkemose, Horst Schneider, Per Gildberg, Anders Molt 
Ipsen, Flemming Meyer, Rüdiger Schulze, Martin Lorenzen, Peter 
Lynggaard Jacobsen, Viggo Jacobsen, Jytte Nickelsen, Jørn Aagesen, 
Randy Kuhnt, Georg Hanke, Volker Andersen, Jørgen Kühl, Thorsten 
Kjærsgaard, Jörgen Jensen Hahn, Manfred Nissen, Bo Hallberg, Henrik 
Becker-Christensen 

 
 
Afbud:  Jørgen Pejtersen, Gert Wiencke, Udo Jessen, Hans Erik Hansen, Steen 

Schröder, Gerd Pickardt 
 
Protokolfører: Jette Hanisch/JAC 
 
 

Dagsorden: 
1. Valg af ordstyrer 
2. Spørgetid 
3. Godkendelse af protokollen af  24. januar 2011 
4. Fastlæggelse af den endelige dagsorden 
5. Meddelelser 
6. Status på nedskæringen fra Kiel og drøftelse af det videre politiske 

og kampagnemæssige forløb v/SSW, Skoleforeningen og SSF 
7. Prioritering af kommende års anlæg i regi af SdU, Skoleforeningen 

og Flensborg Avis 
8. Samrådets hjemmeside 
9. Eventuelt 
10. Lukket møde 

 
 
 
1. Valg af ordstyrer 
Martin Lorenzen vælges som ordstyrer. 
 
 
 

Det 
Sydslesvigske 

Samråd 
SEKRETARIATET 
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2. Spørgetid 
Der er ingen spørgsmål. 
 
 
3. Godkendelse af protokollen af 24. januar 2011 
Den udsendte protokol godkendes. 
 
 
4. Fastlæggelse af den endelige dagsorden 
Den udsendte dagsorden vedtages. Der er intet under ”Lukket møde”. 
 
 
5. Meddelelser 
Dieter Paul Küssner: Vi og friserne har i dag fået en invitation til at møde med 
forbundspræsident Christian Wulffs under dennes besøg i Slesvig-Holsten. Vi 
deltager. 
 
Anke Spoorendonk: Landdagen har nedsat en enquete-kommission om nordtysk 
samarbejde. SSW går ind for et samarbejde men ikke for dannelsen af en Nordstat. 
Der er møde den 14. marts med deltagelse om ”Sydslesvig og mindretal” , hvor bl.a. 
SSF, friserne og Sinti & Roma er inviteret med. Man har bedt Jørgen Kühl komme til 
en høring i Landdagen for at forklare om mindretalsordningen i landet.  Thomas 
Steensen fortæller om friserne, og Steffen Oeter om participation.  
 
 
6. Status på nedskæringen fra Kiel og drøftelse af det videre politiske og 
kampagnemæssige forløb v/SSW, Skoleforeningen og SSF 
Flemming Meyer: Der er ikke sket meget i forhold til Kiel. Vi vil kontakte de slesvig-
holstenske forbundsdagsmedlemmer, og starter med Jürgen Koppelin fra FDP. 
Koppelin har gjort en stor indsats, og vi har brug for folk, der også støtter os næste 
år. Foreslår, at vi holder møde i Strategiudvalget. 
 
Martin Lorenzen: Vi har meddelt FDP, at SSF og Skoleforeningen også deltager i 
mødet. 
 
Jens A. Christiansen: Vi får besøg af repræsentanter fra de Grønne i Landdagen og 
Forbundsdagen den 28.3. og afventer tilbagemelding fra CDU vedr. et møde i april. 
 
Per Gildberg: Er enig i, at vi skal have et møde i Strategiudvalget. – Skoleforeningen 
var i sidste uge til møde med Landesrechnungshof der afviser at have anbefalet, at 
tilskuddet skulle sættes ned til 85 %. Dette er en helt tilfældig procentsats og har ikke 
noget med de 80 % at gøre, som gives i tilskud til privatskoler. Iflg. loven har de 
været nødt til at behandle os som privatskoler, selv om de betragter vore skoler som 
offentlige skoler med behov for 100 %. De er interesserede i, at vi finder en løsning.  
 
Anders Molt Ipsen: Hvis vi skal have særstatus, skal det klart fremgå af loven. Vi skal 
finde frem til parametre for denne særstatus. Vi skal sammen med LRH finde det 
rette beregningsgrundlag, så vores status sikres. Kørsels- og anlægsudgifter skal 
også indgå i beregningerne. 
 
Dieter Paul Küssner: Vil anbefale, at man under alle omstændigheder holder fast 
ved, at vi ønsker ligestilling. 



 

Møde i Det Sydslesvigske Samråd – 01.03..2011 

 

3
 

 
Martin Lorenzen: I LRH´s rapport fra 2004 står, at Skoleforeningen får for mange 
penge. 
 
Anke Spoorendonk: Kan godt huse rapporten fra 2004. Efter et uspil fra De Grønne 
omkring tyske privatskoler i sidste valgperiode udtalte LRH, at de tyske skoler fik for 
lidt, og de danske for meget. Vi afventer, hvordan det udvikler sig. I sidste 
mindretalsrapport fra Forbundsregeringen undrer man sig over, at Landsregeringen 
anerkender ligestilling for eleverne, men ikke på elevkørselen. Det er kun godt, hvis 
vi nu kan vende det hele til noget godt. 
 
Anders Molt Ipsen: Vi ser frem til et konstruktivt samarbejde med LRH på baggrund 
af faglighed og ikke tilfældighed. Vi har belæg for vore tal. 
 
 
7. Prioritering af kommende års anlæg i regi af SdU, Skoleforeningen og 
Flensborg Avis 
Dieter Paul Küssner: Der er bred enighed om flg. Indstilling: 
 

⇒ 2012: Skoleforeningen til Jaruplund Højskole 
⇒ 2013: Skoleforeningen til færdiggørelse af Jaruplund Højskole og resterende 

midler til SdU til bygning af fritidshjem i Slesvig 
⇒ 2014: Flensborg Avis til renovering af indleveringshallen. Resten deles mellem 

SdU til fritidshjem i Slesvig og Skoleforeningen til Sild-koncept. SdU og 
Skoleforeningen aftaler selv fordelingen af midlerne 

⇒ 2015: SdU til fritidshjem i Slesvig og Skoleforeningen til Sild-koncept. SdU og 
Skoleforeningen aftaler selv fordelingen af midlerne 

⇒ 2016: Skoleforeningen til Sild-koncept 
 
Martin Lorenzen: 
 

• Konklusion: Samrådet vedtager enstemmigt at støtte indstillingen. 
 
 

8. Samrådets hjemmeside 
Jens A. Christiansen: En hjemmeside plus intranet til protokoller, dagsordener etc. vil 
koste 2.500 euro plus vedligeholdelse på ca. 2 timer om måneden. Siden skal være 
nøgtern og informationsorienteret. Foreslår, at vi får udarbejdet et forslag. 
 
Jørn Aagesen: Vi vil gerne hjælpe. Vores bibliotekar Casper Schack er professionel 
på området. 
 
Flemming Birkemose: Er der en sammenhæng mellem hjemmesiden og forslaget til 
en Samrådets kommunikationsoplæg? 
 
Dieter Paul Küssner: Det er to forskellige ting. 
 
Martin Lorenzen: 
 

• Konklusion: Samrådet er enig i, at der udarbejdes et forslag til en 
hjemmeside. 
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9. Eventuelt 
Jens A. Christiansen: Vi aktualiserer årsmødet i forhold til den aktuelle situation. 
Emnet for debatmødet bliver ”Mindretalspolitik” med gæster fra Europa-Parlamentet 
 
 
 
 
Mødet slutter kl. 19.15 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


