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Protokol  over  
 

Møde i Det Sydslesvigske Samråd 
mandag den 23. januar 2012 kl. 18.30 på Flensborghus 

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

Christensen, Flemming Birkemose, Horst Schneider, Flemming Meyer, 
Rüdiger Schulze, Martin Lorenzen, Anke Spoorendonk, Udo Jessen,  
Peter Lynggaard Jacobsen, Jytte Nickelsen, Preben K. Mogensen, 
Alice Feddersen, Jacob Ørsted, Georg Hanke, Volker Andersen,Jørgen 
Kåhl,Thorsten Kjærsgaard, Jörgen Jensen-Hahn, Manfred Nissen, Gerd 
Pickardt, Henrik Hansen 

 
 
Afbud:   Per Gildberg, Anders Molt Ipsen, Randy Kuhnt, Bo Hallberg 
 
 
Protokolfører: Jette Hanisch/JAC 
 
 

Dagsorden: 
1. Valg af ordstyrer 
2. Spørgetid 
3. Godkendelse af protokollen af 31. oktober 2011 
4. Fastlæggelse af den endelige dagsorden 
5. Meddelelser 
6. Kielnedsköringen overfor mindretallets danske skoler – status og det 

videre forløb 
7. Drøftelse af emner for arbejdet i Samrådet 2012  
8. Deltagelse i Schleswig-Holstein-Tag 2012 
9. Eventuelt 
10. Lukket møde 

 
 
1. Valg af ordstyrer 
Jens A. Christiansen vælges som ordstyrer. 
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2. Spørgetid 
Der er ingen spørgsmål. 
 
 
3. Godkendelse af protokollen af 30. august 2011 
Den udsendte protokol godkendes. 
 
 
4. Fastlæggelse af den endelige dagsorden 
Den udsendte dagsorden vedtages. Under punkt 10 ”Lukket møde” behandles 
værdiansættelse af organisationernes ejendomme. 
 
                                                                                  
5. Meddelelser 
Jacob Ørsted: Georg Hanke går på pension pr. 1. april 2012, og træder dermed ud af 
Samrådet. I hans sted indtræder Stinne Døssing pr. 1. februar 2012. 
 
Flemming Meyer: JAC og undertegnede var 12. januar 2012 i audiens hos 
Dronningen i anledning af hendes 40 års regentjubilæum. Vi overbragte en gave, en 
akvarel af Margarethe Erichsen ”Rothelau, haubarg fra Kating, Ejdersted”. 
Dronningen blev virkelig glad for gaven og bad os tage en hilsen med til hele det 
danske mindretal. Henry Buhl fra Mikkelberg har udvalgt motivet og også sørget for 
indramning. 
 
Jens A. Christiansen: Med hensyn til modtagelse af TV 2 via antenne har vi stadig 
ophavsretslige problemer, men vi håber at finde frem til en løsning i nær fremtid. På 
Kontakt opfordrer vi folk til at finde en individuel løsning, idet de omkostninger, vi vil 
få, ikke står i forhold til det antal medlemmer, der vil tilslutte sig ordningen. Vi håber 
fortsat at kunne lægge politisk pres på de involverede parter, så vi fortsat er en del af 
det danske medielandskab. Kabelløsningen er heldigvis på plads. 
Den 11. februar mødes vi med Sydslesvigudvalget for at underskrive resultataftaler 
for 2012. 
Den 17. marts orienteres det nye Sydslesvigudvalg om vores arbejde. Ved en 
middag tages behørig afsked med det gamle Sydslesvigudvalg. 
 
Preben K. Mogensen: Gert Wiencke og Jørgen Pejtersen er trådt ud af  
Biblioteksbestyrelsen. Ny formand er Andreas Andrée Pastorff, og Georg Buhl er 
næstformand. Undertegnede er medlem af bestyrelsen og har sæde i Samrådet. 
Bibliotekets andet samrådsmedlem udpeges snarest. 
 
 
6. Kiel-nedskæringen overfor mindretallets danske skoler - status og det videre 
forløb  
Anke Spoorendonk: Der er ikke sket noget i sagen. Før jul blev mindretals-
beretningen drøftet i Landdagen og i Europaudvalget. Vi er meget kritiske overfor 
beretningen. Vi afventer nu skriftligt svar på vores spørgsmål til kompetence-
analysen. Derudover har vi bedt om information om frisiskundervisning i skolerne. Et 
meget vigtigt punkt i drøftelsen af mindretalsforhold er mindretallenes sprog i 
mediesammenhænge. 
På sidste strategimøde talte vi om vigtigheden af at kunne imødegå argumenterne 
fra landsregeringen som f.eks. pensionsspørgsmål. Skoleforeningen udarbejder en 
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redegørelse for, hvordan økonomien er skruet sammen. Enighed om, at holde 
kontakten til vores netværk i Berlin. 
 
Udo Jessen: Den 21. april finder en central demonstration sted i Flensborg; 
informationsmateriale udleveres i marts måned. Nærmere informationer følger. Vi har 
fået besked fra Berlin om, at man ved overførslen af tilskuddet bruger samme 
fremgangsmåde som i 2011. 
 
Flemming Meyer: Tyske politikeres ønske om indblik i vores økonomi drejer sig om 
tilskuddene fra tysk side, hvem der betaler hvad. Det er vigtigt at slå fast, at de 
danske tilskud ikke skal aflaste forbundsrepublikken. 
 
Jytte Nickelsen: I skoleloven står ”Nach Bedarf”. Hvorfor skal vi så oplyse om 
pensionsforhold? 
 
Martin Lorenzen: I mindretalsrapporten beregnes tilskuddene uden pension, og det 
er vigtigt at modgå disse argumenter. 
 
Udo Jessen: Vi må erkende, at uanset regeringen efter den 6. maj, så er 
administrationen i Landesrechnungshof ikke vore venner. De bruger stadig forkerte 
citater fra 2005, og det er vigtigt at vi her modargumenterer. Lige nu er de rådvilde i 
Kiel, leder efter angrebspunkter. F.eks. har de spurgt, hvor mange børn vi har med 
immigrationsbaggrund.                                                                   
 
Dieter Paul Küssner: Først på mødet med minister Klug kom problemstillingen 
pensioner på bordet. Vi må holde fast i ligestillingen.                         
 
Jens A. Christiansen: Vi følger løbende op på sagen. 
 
 
7. Drøftelse af emner for arbejdet i Samrådet i 2012 
 
Flemming Meyer: Foreslår at vi strammer op på arbejdet Samrådet og kun afholder 6 
møder om året, med mulighed for at holde flere. 
 
Jens A. Christiansen: 
 

• Konklusion: I 2012 afholdes møder 23.01. – 11.04. – 31.05. – 18.09. – 
29.11. For 2013 aftales 1 møde pr. kvartal 

 
Flemming Birkemose: Er indforstået med færre møder men har en bismag ved, at vi 
ikke har haft mere at snakke om. Håber de færre møder bliver mere indholdsrige. 
 
Flemming Meyer: I de sidste 18 måneder har vi fokuseret på ligestilling og 
nedskæringer, især på skoleområdet men også for andre. Vi får trange tider 
fremover, og det kan få konsekvenser for vores aktivitetsniveau. Alle har nu 
resultataftaler med Sydslesvigudvalget med fremtidsperspektiv. Foreslår at alle 
foreninger inkl. Nordisk Informationskontor, Fælleslandboforeingen og FUEV i løbet 
af de næste 2 år kommer med en fremlæggelse af situationen i deres forening. På 
den måde kan vi komme i dybden med sager, vi ellers ikke ville nå. 
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Jens A. Chritiansen: 
 

• Konklusion: Fremover aflægges 2 beretninger pr. møde. Beretningerne 
skal være problemorienterede og ærlige. Hvert oplæg må være på 15 
minutter, derefter diskussion. På mødet den 11. april beretter SdU og 
Fælleslandboforeingen.  

 
Flemming Meyer: For et par år siden havde vi megen negativ presseomtale og 
nedsatte et udvalg, men der er ikke sket noget. Trods sydslesvigloven er vi 
afhængige af at være synlige i dansk presse. 
 
Jacob Ørsted: Udvalget afsluttede deres opgave med at fremlægge to forslag. 
Derefter skete der ikke noget. 
 
Jens A. Christiansen: Det er en af hovedopgaverne i SSF´s virke og koordineres i 
Sydslesvigsk Pressetjeneste. Udvalget kom med et forslag, der krævede ressourcer. 
SSF´s mening er, at vi må løse opgaven med de forhåndenværende ressourcer. På 
SSF´s klausurmøde vil vi diskutere styrkelse af den eksterne og interne 
kommunikation, også med henblik på de sociale medier. 
 
 
8. Deltagelse i Schleswig-Holstein-Tag 2012 
Jens A. Christiansen: Schleswig-Holstein-Tag falder i år sammen med årsmødet, og 
afholdes i Norderstedt. Vi kan ikke overkomme begge dele. Foreslår at vi takker nej. 
 
Anke Spoorendonk: Vigtigt, at det sker skriftligt. Arrangementet er i år organiseret på 
en anden måde, idet regeringen har skåret tilskuddet væk og man derfor er anvist på 
sponsorer og frivillige. 
 
 
9. Eventuelt 
Der var intet under punktet. 
 
 
 
Mødet slutter kl. 19.30 


