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Konklusionsreferat fra 
 

Videomøde i Det Sydslesvigske Samråd 
Mandag den 17. januar 2022 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 Kirke i Sydslesvig (DKS) 
v/ Hasse Neldeberg Jørgensen, Uwe Nissen og Jytte Nickelsen  

 Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig (DS) 
v/ Randi Kuhnt, Tinne Virgils 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 Ilwe Boysen 

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

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

Gæster: Kim Andersen (Generalkonsul)  
Daniel Dürkop 

 Kay von Eitzen 
Jan Christensen (FLA) 
Camilla Sørensen (Journalist, FLA) 
Rasmus Meyer (SSF) 

 
Referat: Jens A. Christiansen og Tine Andresen (SSF) 
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Dagsorden: 

1. Valg af ordstyrer. 

2. Godkendelse af konklusionsreferat fra den 20. december 2021. 

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

5. Fortsat drøftelse af projektet ”Effektiviserings- og organisationsmuligheder i Sydslesvig” 
med udgangspunkt i beslutningsoplægget fra den 26. oktober 2021, herunder ønsket om 
at tilføje de enkelte organisationers logoer: ”Det Danske Mindretal”. 

6. Spørgetid. 
7. Eventuelt. 
8. Lukket møde. 
 Godkendelse af konklusionsreferat fra den 20. december 2021. 

 
Formand Gitte Hougaard-Werner byder velkommen og ønsker Samrådet et godt nytår.  
 
1. Valg af ordstyrer 
Gitte Hougaard-Werner vælges som ordstyrer. 
 
2. Godkendelse af konklusionsreferat fra den 30. august 2021 
Referatet godkendes. 
  
3. Fastlæggelse af den endelige dagsorden 
Dagsordenen følges. 
 
4. Meddelelser 
SSW, Christian Dirschauer: 

• SSW Landsforbundet, landdagsgruppen og forbundsdagsmedlemmet har holdt 
klausurmøde i weekenden 14.-15. januar på Jaruplund Højskole. Emnet var selv-
følgelig det kommende landdagsvalg. Kampagnen er sådan set skudt i gang – den 
interne del af kampagnen, der nu skal videreudvikles. Den 15. februar er der hoved-
udvalgsmøde, hvor det første udkast af valgprogrammet bliver diskuteret. Alle er 
stadigvæk velkomne til at komme med tilføjelser, gode råd og forslag til programmet. 
Den 5. marts er der så landsmøde, hvor SSW endelig skal vedtage programmet.  

 

5. Fortsat drøftelse af projektet ”Effektiviserings- og organisationsmuligheder i Syd-
slesvig” med udgangspunkt i beslutningsoplægget fra den 26. oktober 2021, herunder 
ønsket om at tilføje de enkelte organisationers logoer: ”Det Danske Mindretal”  
SSF, Gitte Hougaard-Werner meddeler, at SSFs, bibliotekets og Sundhedstjenestens 
forvaltningschefer fra forvaltningschefkredsen har sat sig for at lave en flyer og et kort notat 
til at klæde folk på til at deltage i en debat. Det er meningen, at dette forslag skal fremlægges 
for forvaltningscheferne den 1. februar, så de kan tage stilling til det. Når forvaltnings-
cheferne er blevet enige, så er det næste skridt at fremlægge det for Samrådet. Samtidig er 
der blevet taget kontakt til Flensborg Avis fra sekretariatet, så man sammen kan udarbejde et 
forslag til, hvordan de planlagte debatmøder kan komme til at se ud, og hvornår de kan blive 
til noget. Som det ser ud nu, ved vi jo alle, at debatmøderne nok først kan finde sted, når vi 
når hen til de lidt lunere måneder, men køreplanen er som sagt undervejs.  
 
SSW, Martin Lorenzen mener, at det er en rigtig god idé, at Flensborg Avis er med på banen 
for at promovere de møder, da der er brug for at det kommer ud til menigmand i Sydslesvig. 
SSW havde gode erfaringer med kandidatmøderne sidste år. Desværre kunne man ikke 
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være fysisk med, men via SSWs egen og Flensborg Avis’ facebooksider, var der virkelig 
mange mennesker, der kiggede med. Det kunne være dejligt, hvis man lavede et fysisk 
møde, at man samtidig digitalt kan følge med og på den måde få involveret rigtig mange 
mennesker. Der er Flensborg Avis en rigtig god partner. Vi har behov for, at vi når bredt ud 
og der kommer en god debat i gang. 
 
SSF, Gitte Hougaard-Werner kommer med det forslag, at Samrådet mødes en ekstra gang 
inden det næste fastsatte møde for at komme med en tilbagemelding til det udspil, der 
kommer fra forvaltningscheferne. Måske sidst i februar? Hvis ikke fysisk, så digitalt.  
 
Delkonklusion: 
 

 Samrådet er indforstået med køreplanen som forvaltningscheferne vil fortsætte med. 
 Sekretariatet sender 2-3 datoforslag ud til et ekstra møde i Samrådet i februar. 

 
SSF, Gitte Hougaard-Werner fortsætter med 2. del af dagsordenspunktet, der går ud på at 
høre, hvad foreningerne/organisationerne siger til at tilføje ”Det Danske Mindretal” til deres 
logoer på brevpapiret.  
 
Man er enig om, at man ikke behøver at have et fælles logo, men at tilkendegivelsen, at man 
hører til det danske mindretal, er bestræbelsesværdigt.  
 
SSW må dog først drøfte det internt før det kan besluttes, da man ikke bare kan sige, at 
friserne er det danske mindretal. Sundhedstjenesten skal ligeledes drøfte sagen med 
friserne.  
 
DKS, Hasse Neldeberg Jørgensen siger, at det for Kirken er vigtigt, at der kommer til at stå 
”En del af det danske mindretal” og ikke ”Det Danske Mindretal”.  
 
SSF, Jens A. Christiansen understreger, at SSF samarbejder med Friisk Foriining men det 
har ingen indflydelse på, at foreningen er 100% dansk og signalerer det tydeligt. Friserne er 
et selvstændigt anerkendt mindretal uden formel forankring i Sydslesvigloven. Selvom det 
danske mindretal har et organisatorisk samarbejde med Friisk Foriining, er der tale om to 
selvstændige nationale mindretal, hvor det danske selvfølgelig kan skilte med det danske 
uden nogen som helst begrænsninger. Det samme gælder omvendt også friserne. 
 
Denne vurdering støttes af Ute Jessen, formand for Friisk Foriining.  
 
Delkonklusion: 
 

 Forslaget om, at man arbejder videre med betegnelsen  
”En del af det danske mindretal”, vedtages.  

 Desuden afventer man SSWs og frisernes holdning til det. 
 På mødet i februar ønskes en vedtagelse af, hvad der skal ske fremadrettet. 

 
6. Spørgetid. 

Der er ingen spørgsmål. 
 
7. Eventuelt 
Der er intet under eventuelt. 
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8. Lukket møde 
 

 Godkendelse af konklusionsreferat fra den 20. december 2021 
Referatet godkendes. 

 
24.01.2022 
JAC/ta 


