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Konklusionsreferat fra 
 

Møde i Det Sydslesvigske Samråd 
torsdag den 24. marts 2022 kl. 18.30  

på Flensborghus 
 
Til stede: Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig (DCB) 

v/ Christian Jürgensen og Jens M. Henriksen 
Dansk Skoleforening for Sydslesvig (Skolef.) 
v/ Udo Jessen og Andrea Heimrath 
Dansk Kirke i Sydslesvig (DKS) 
v/ Helle Skadhauge, Uwe Nissen og Jytte Nickelsen  

 Dansk Sundhedstjeneste for Sydslesvig (DS) 
v/ Tinne Virgils og Tom Petersen 

 Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) 
v/ Kay von Eitzen, Mads Lausten og Anders Kring 

 Sydslesvigsk Forening (SSF) 
v/ Gitte Hougaard-Werner, Kirsten V. Weiss og Jens A. Christiansen 
Friisk Foriining 
v/ Anne Hahn 

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

 Sydslesvigsk Vælgerforening (SSW) 
v/ Martin Lorenzen 
Grænseforeningen (GF) 
v/ Else Tornbo og Hanne Sundin 
 

Afbud:   Hasse Neldeberg Jørgensen (DKS) 
   Lars Kofoed-Jensen (Skolef.) 
   Ute Jessen og Ilwe Boysen (Friisk Foriining) 

 
Gæster: Kim Andersen (Generalkonsul)  

Jørgen Møllekær (FLA) 
Rasmus Meyer (SSF) 
Camilla Sørensen (Journalist, FLA) 

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

Det
Sydslesvigske

Samråd
SEKRETARIATET

(2/2022)
π
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Dagsorden: 
1. Valg af ordstyrer. 

2. Godkendelse af konklusionsreferat fra den 17. januar 2022. 

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

5. Strukturdebat: 

Regionalmøder 18.05., 23.05. og 30.05. samt endelig udkast til flyer. Bilag. 
6. Spørgetid. 
7. Eventuelt. 
8. Lukket møde. 
 Godkendelse af konklusionsreferat fra den 17. januar 2022. 

 
Formand Gitte Hougaard-Werner byder velkommen – specielt også de nye i Samrådet som 
bl.a. er Kirsten V. Weiss, der afløser Steen Schröder som repræsentant for SSFs Hoved-
styrelse og Kay von Eitzen, der afløser Kirstin Asmussen som formand for SdU. Hanne 
Sundin, direktør i Grænseforeningen, deltager første gang som efterfølger af Knud-Erik 
Therkelsen, der er gået på pension. Også generalkonsul Kim Andersen bydes vel-kommen. 
Han kommer med en bemærkning om, at han gerne ser en bedre planlægning af møderne. 
Der burde tages mere hensyn til de store foreningers mødeaktivitet.  
 
1. Valg af ordstyrer 
Gitte Hougaard-Werner vælges som ordstyrer. 
 
2. Godkendelse af konklusionsreferat fra den 17. januar 2022 
Referatet godkendes. 
  
3. Fastlæggelse af den endelige dagsorden 
Dagsordenen følges. 
 
4. Meddelelser 
SSW, Martin Lorenzen: 

• SSW har ikke været god til at oplyse om valgkampsoptakten, der skydes i gang 
torsdag den 31. marts i Slesvig. Derfor gør han allerede nu opmærksom på 
valgkampsslutspurt-arrangementet onsdag den 4. maj. SSW er kampklar til land-
dagsvalget den 8. maj. Der er 22 kandidater i 13 valgkredse. Der er et valgprogram 
og gadevalgkampen går i gang efter den 31. marts. Det er vigtigt, at SSW står stærkt, 
for på trods af alle ligestillingstiltag, er der altid situationer, hvor mindretallet ikke 
behandles ligeværdigt. Der er gode chancer for et godt valgresultat, men det kommer 
ikke af sig selv. Kæmper for hver enkelt stemme og håber på understøttelse fra 
mindretalsorganisationerne.  

 
SSF, Gitte Hougaard-Werner:  

• Har i regi af Mindretalsrådet været med til at åbne udstillingen ”Was heißt hier 
Minderheit?” i Forbundsdagen (Paul-Löbe-Haus) i Berlin. Den er en fælles udstilling 
om de fire autoktone mindretal i Tyskland samt mindretalssproget plattysk. Den bliver 
vist i Forbundsdagen fra 17. marts til og med den 8. april. Derefter er det meningen, 
at den skal rejse igennem Tyskland som en vandreudstilling. Det danske mindretal er 
fint repræsenteret. Se også www.bundestag.de under ”Besuch” og ”Ausstellungen”. 
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SdU, Mads Lausten: 
• Meddeler formandsskiftet i SdU fra Kirstin Asmussen til Kay von Eitzen og hans eget 

skifte fra 1. næstformand til 2. næstformand.  
 
5. Strukturdebat: Regionalmøder 18.05., 23.05. og 30.05. samt endelig udkast til flyer. 
Til punktet foreligger et bilag. 

 
SSF, Gitte Hougaard-Werner: På Samrådets arbejdsmøde den 18. februar var man blevet 
enig om datoer for de 3 regionalmøder. Disse datoer holdes der fast ved. Flyeren er blevet 
rettet til efter mødet. Man er eksempelvis gået tilbage til at arbejde med de oprindelige 4 
modeller. Tilbagemeldinger ønskes. 
 
DS, Tinne Virgils: roser flyeren, men gør opmærksom på, at man talte om at tilføje QR-koder 
for de enkelte organisationer.  
 
SSF, Rasmus Meyer: siger, at det nemt kan lade sig gøre, men han skal have at vide, hvor 
de enkelte koder skal føre hen. De enkelte organisationer bedes sende en URL. 
 
Skolef., Udo Jessen: efterlyser det økonomiske aspekt, som man ville gøre opmærksom på i 
flyeren. Han ser i det hele taget ikke alle punkter fra arbejdsmøde-notatet opfyldt. Han 
efterlyser f.eks. de åbne spørgsmål i beskrivelsen af modellerne.  
 
SSF, Gitte Hougaard-Werner: har svært ved at se, hvordan det skal formuleres mere åbent, 
men beder Skoleforeningen om at komme med et nyt forslag inden 1. april.  
 
SSF, Rasmus Meyer: ville have ønsket sig en tilbagemelding inden aftenens møde. Bilaget 
har været sendt ud i forvejen.  
 
DCB, Jens M. Henriksen: advarer imod, at man bliver for ukonkret. 
 
SdU, Anders Kring: spørger, om man så skal tage Skoleforeningens ændringsforslag med 
uden diskussioner? 
 
De tilsluttede, Henry Bohm: har prøvet at formulere åbne spørgsmål ved de enkelte 
modeller, men det er faktisk ikke muligt. Det vil ikke give mening. 
 
SSF, Jens A. Christiansen: gør opmærksom på, at formuleringerne i flyeren aldrig vil 
tilfredsstille alle. Det vigtige er brødteksten, og den er formuleret med åbne spørgsmål, altså 
rettet efter arbejdsmødet.  
 
SSF, Gitte Hougaard-Werner: frygter, at man ikke når at blive færdig med flyeren, hvis man 
ikke træffer en afgørelse i dag. Den skal nå at komme ud til folk inden regionalmøderne. 
Derfor foreslår hun en afstemning om den.  
Et flertal i Samrådet tilslutter sig forslaget. 
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Konklusioner: 
 

 Efter en afstemning i Samrådet godkendes den foreliggende flyer med 
opfordring til en tilføjelse om det økonomiske aspekt. (SdU, SSF, Biblioteket, 

Sundhedstjenesten og De tilsluttede stemte for, mens Skoleforeningen og Kirken afholdt sig fra at 

stemme.) 
 DGS og FLA forbereder regionalmøderne i fællesskab. Jørgen Møllekær 

planlægger eksempelvis at invitere en oplægsholder som indspark udefra til at 
åbne debatten. 

 
6. Spørgetid. 

Der er ingen spørgsmål. 
 
7. Eventuelt 
Der er intet under eventuelt. 
 
11.04.2022 
JAC/ta 


