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Jon Hardon Hansen byder velkommen. En særlig velkomst til Barbara Ohlsen fra H.P.O og
Søren Kring fra Sønderjyllands Revision samt de mange gæster.
Man synger ”Hilsen til forårssolen”.
Skoleleder Ellen Clausen Christensen fortæller om skolen: Hun er nu på tredje år leder på skolen
og derfor stadigvæk ny i embedet. Den nuværende skole blev bygget i 1969, der før lå nede i
Kobbermølle, hvor man startede i 1926 med 12 elever. I årene 1920-1926 havde man skole om
eftermiddagen og aftenen for at lære dansk, i 1926 kom så den lille skole til. Skolen blev 19381945 lukket af nazisterne, hvilket dog ikke stoppede de danske i Kobbermølle. Den blev
udbygget i 1951 og 1961 og flyttede så i 1969 til Wassersleben.
Kobbermølle Skole er en af mindretallets mindre skoler med ca. 40 elever fordelt på 1.-6. klasse.
Det er en god skole, hvor den danske pædagogik og undervisning samt høj faglighed er i
højsædet. For øjeblikket er der fokus på læsning. Da der er så få elever, er der undervisning på
kryds og tværs af klasserne, hvilket giver både fordele og ulemper. Man kan hurtigt omstille sig til
nyt og tage fat på noget nyt og spændende. Hvis man satser på en skole med høj faglighed, må
man også satse på en skole med god trivsel før børn og ansatte, uden vil man fagligt ikke nå ret
langt. De store elever tager de små i hånden og viser dem, at ”sådan gør vi her”. Der er også en
stor opdragelseseffekt, når eleverne er sammen på kryds og tværs.
Det er en rummelig skole, der får en del henvendelser fra forældre med børn, der ikke trives på
store skoler. Her har man kunnet tage lidt mere hånd om disse børn, hvilket selvfølgelig kræver
en del af både ansatte og elever. Skolens beliggenhed ved skov og strand udnytter man ved
sejlsportsundervisning i optimistjoller på 5. og 6. klassetrin. På den måde lærer børnene at
omgås fjorden.
Der er 5 lærere på skolen, og et par rengøringsassistenter samt en pedel, som man deler med et
par børnehaver. Det er en meget stabil gruppe, der er et godt arbejdsmiljø med meget lidt
sygdom blandt lærerne. I de sidste år, er det kun sket 2 gange, at en lærer har ringet og meldt
sig syg, hvilket man er meget stolte af på skolen. Det giver også en tryghed for børnene, at de
altid møder de samme lærere.
Skolen er også samlingssted for forskellige aktiviteter i området. Den bruges som samlingssted
for bl.a. SSF, gymnastikforeninger, Aktive Kvinder, og den er et udflugtssted. Rigtig mange
kommer forbi og skal lige høre, hvordan det nu ser ud med f.eks. sportspladsen, som jo som
bekendt ikke kan bruges for øjeblikket, men man håber på, at byggearbejderne hos naboen
(Fleggaard) snart er afsluttet.
Distriktsformand Bodil Daetz-Wiesner fortæller om distriktet: Godaften, jeg hedder Bodil DaetzWiesner og er formand for SSF Kobbermølle-Wassersleben. Vores bestyrelse består ud over
næstformanden også af 4 bisiddere og en kasserer. Vi mødes ca. 1 gang om måneden og
planlægger forskellige ting. Det, vi er glade for, er, at der i bestyrelsen sidder en ansat fra
børnehaven og snart også én fra skolen, hvilket letter planlægningen meget.
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Vi er et mellemstort distrikt med ca. 233 medlemmer og det 5 største distrikt. Set i lyset af at
Kobbermølle jo kun er en lille landsby, er det jo flot. Som de fleste ved, er Kobbermølle meget
dansk, de fleste børn går i danske institutioner, og det viser sig bl.a. også ved valget, hvor SSW
altid er det største parti i landsbyen. Vi holder meget af traditioner, men er også altid åbne
overfor nye ideer.
Heldigvis har Kobbermølle både en aktiv skole og børnehave, desuden har vi en kirkesal med
månedlige gudstjenester, kvindeforening, ældreklub og gymnastikforeninger. Før i tiden foregik al
aktivitet her på skolen. Skolen var bare samlingsstedet. Det højeste antal elever var også knap
100, nu er det på omkring 40. Dengang var det også en selvfølge, at tilhørte man det danske, så
var man også medlem af SSF.
Efter at børnehaven blev bygget, flyttede kirken, kvindeforeningen, ungdomsklubben og
ældreklubben ned til børnehaven. Alle drager fordele af hinanden og er gode til at koordinere og
kombinere, så vi har altid et fint deltagerantal til vores møder, i gennemsnit 23 (hvis vi ikke tager
de store møder med). Det er vi godt tilfreds med. Jeg synes også at vi har et fint antal
arrangementer, siden oktober har vi haft 7 arrangementer.
Vi kæmper som så mange andre steder med at få folk til at komme til vores arrangementer. I
forhold til dengang, hvor der ikke blev tilbudt så meget, og TV heller ikke havde så mange
programmer, var der mange flere aktiviteter i de forskellige foreninger her i landsbyen. Men nu er
udbuddet meget stort fra alle steder, og mange har en travl hverdag. Det betyder også, at det, vi
tilbyder, skal være spændende, sjovt, anderledes eller nyt.
Vi har nogle traditionelle møder, såsom generalforsamlingen med efterfølgende spisning og
foredrag, den har vi faktisk i næste uge. Der skal vælges en ny bisidder, og vi er så heldige, at vi
ikke har nogen problemer med at finde nogle nye aktive bestyrelsesmedlemmer.
Så har vi årsmødet, som vi de sidste mange år har holdt sammen med skolen som
eftermiddagsmøde. Vi synes, det er vigtigt, at der er de traditionelle taler, sange og
underholdning (ofte med skolebørnene). Indtil nu har vi kunnet have dem alle her inde i salen,
uden at der er meget renden ud og ind. Efterfølgende har vi grilning, en hyggelig
eftermiddag/aften og vi er altid mellem 150 og 200. I løbet af sommeren har vi ofte en udflugt i
samarbejde med skolen og børnehaven.
I oktober holder vi i samarbejde med skolen og børnehaven lanternefest, hvor der bliver spist
hotdog, og senere går Hejmdal i spidsen af optoget. Også her er vi mellem 150 og 200. I
slutningen af oktober har skolen sin julebasar, og derefter holder SSF lotto med mange
sponsorerede gaver; her ligger deltagerantallet ved 100-120. Her prøver vi at få nogle penge ind
til senere arrangementer eller udflugter.
Det sidste traditionelle møde er adventsmøde, hvor vi har én som fortæller en julehistorie, og der
bliver sunget, spist æbleskiver og hygget; her er vi mellem 20-30. Sidste år prøvede vi noget nyt
med juledekorationer og var positiv overraskede over, at der kom så mange mænd. Og i år har vi
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haft en "latteraften", hvor vi først fik lidt informationer om latteryoga og bagefter selv aktivt skulle
deltage. Det var rigtig sjovt, den aften fik vi brugt rigtig mange muskler, og det kan kun anbefales.
I slutningen af februar havde vi en madaften med Louise Ørsted, som også skriver i Flensborg
Avis. Vi lavede i fællesskab mange forskellige retter og hyggede os bagefter med at spise dem.
En meget vellykket aften, hvor både Louise og dem, der var der, gerne vil afholde det igen.
Desuden har vi også en 60+ gruppe, der mødes 1 x om måneden om formiddagen til en gåtur,
biograftur eller andet underholdning. Alle dem, som mødes der, er medlem af både
kvindeforeningen, ældreklubben og SSF. Her prøver vi at køre det hele under én hat. Men vi får
en udfordring de kommende år, når de mange aktive ældre får svært ved at komme både til
kvindeforening og ældreklub og SSF. Vi må nok i fremtiden samle de forskellige foreninger på en
anden måde. For vi får nok ikke så mange flere medlemmer, og dem vi har, skal vi dele. Vi skal
have det i baghovedet og begynde med at finde ud af, hvordan vi løser det i fremtiden.
Nu er det meget sværere at få nye medlemmer, og at vi i de sidste 4 år har fået ca. 20-30 nye
medlemmer skyldes nok mest familiemedlemskabet, hvor unge over 15 bliver medlemmer, men
også at vi henvender os til nyankomne i byen og snakker med dem.
Til sidst en stor tak til Anita og Marike, som altid er meget hjælpsomme og kommer med gode
ideer, og det er dejligt at de har lidt tålmodighed med os, hvis vi ikke altid når alt til tiden.

1. Spørgetid for medlemmer af foreningen, jvf. vedtægternes § 12, stk. 7
Petra Mohr spørger, om det er muligt at lægge protokollerne fra den åbne del af
Hovedstyrelsesmøderne på hjemmesiden. Formanden lover, at man vil tage det med.

2. Mødet åbnes – beslutningsdygtighed jvf. § 6
Mødet åbnes. Der er 17 stemmeberettigede hovedstyrelsesmedlemmer til stede, og
hovedstyrelsen er dermed beslutningsdygtig.

3. Valg af dirigent
Jon Hardon Hansen foreslår på FU’s vegne Steen Schröder som mødeleder og spørger, om der
er andre forslag. Det er der ikke. Dermed er Steen Schröder valgt.
Mødelederen takker for valget og konstaterer, at mødet er rettidigt indvarslet og lovligt.

4/17

4. Protokol fra den 27. januar 2015
Der er ikke nogen bemærkninger til protokollen. Dermed er den godkendt.

5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden
Mødelederen læser dagsordenen op. Der er ingen forslag om ændringer af eller tilføjelser til
dagsordenen, så mødet fortsættes i henhold til den udsendte dagsorden. Der er nogle punkter
under ”Lukket møde”.

6. Formandens beretning
Bonn-København erklæringerne og fredsprojektet Mindretallenes Hus.
Det er ikke nogen hemmelighed, at markeringen og fejringen af 60-året for Bonn-København
Erklæringerne fylder meget i kalenderen med hensyn til at forberede, gennemføre og deltage i de
mange BKE-arrangementer, der allerede er blevet afholdt hhv. vil blive afholdt i løbet af året.
Til daglig ihukommer vi ikke erklæringerne, men efterlever dem uden i øvrigt konkret at tænke
over deres indhold og hensigter. Det er mere eller mindre kun, når der kommer en kurre på
tråden i samlivet mellem flertal og mindretal, at vi hiver Bonn-København Erklæringerne frem af
skuffen for at minde hinanden om, at vi her i grænselandet har givet hinanden hånd på, at vi vil
det gode og fredelige naboskab i øjenhøjde, byggende på den grundlæggende gensidige respekt
for hinandens ligeværd.
Det har taget tid at nå så langt, som vi er i den freds- og forsoningsproces, som for alvor fik et
skub i 1955. Det er en solstrålehistorie, som er værd at fejre og værd at fortælle, ikke mindst i de
regioner på vort kontinent, hvor spændinger, chikane, diskrimination og i værste fald krig
ødelægger enhver form for fredeligt mellemfolkeligt samliv.
Det budskab, der udgår fra Nord- og Sydslesvig, er budskabet til Europa om en
grænselandsmodel, der bl.a. bygger på retten til frit at bekende sig til et mindretals nationale
identitet.
Et budskab, der viser, hvorledes ligestilling, kulturel autonomi og politisk participation, er en
række mindretalspolitiske rettigheder, som må forudsættes opfyldt, skal man gøre sig et håb om
en positiv forsoningsproces mellem flertal og mindretal i konflikt.
Det er frustrerende at måtte erkende, hvor svært det er at trænge igennem i Bruxelles med
budskabet om, at mindretalspolitik, byggende på ligestilling, ligeværd og demokrati, er
fredspolitik, der i dagens globaliserede verden ikke bare er et nationalt, men i allerhøjeste grad et
overnationalt anliggende og ansvarsområde.
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En lige så stor udfordring er det for SSF som ejer af C.C. Petersens købmandsgård og pakhuset
at få tildelt økonomiske midler til en gennemgribende renovering af ejendommen fra dansk og
tysk side. Altså penge til sanering af fredsprojektet ”Mindretallenes Hus”.
Vi taler konkret om renoveringsudgifter på godt og vel 2 millioner euro. Og det siger sig selv, at
visionen om Mindretallenes Hus ikke kan realiseres, så længe bygningen ikke er blevet istandsat,
og dermed klar til at huse INTERREG-projektets ”Machbarkeitsstudie”.
Med anbefaling fra delstatsregeringen i Kiel søgte Flensborg by sidste år midler til renovering af
baggårde på den dansk-tyske kulturakse mellem Det Tyske Hus og C.C. Petersens
købmandsgård på ca. 12 millioner euro i Berlin. Som bekendt fik byen fra dette
„Städtebauprogramm“ desværre kun tildelt 1,6 millioner euro til renovering af baggårde
beliggende på denne akse, som desværre ikke omfatter Mindretallenes Hus.
På et møde med forbundets mindretalskommitterede Hartmut Koschyk i forbindelse med
mindretalsrådets møde i Berlin i slutningen af februar, orienterede SSF ham om status quo i
sagen. Han undrede sig over prioriteringen og at man ikke var kommet længere i processen.
Derfor opfordrede han os kraftigt til at skubbe på for at få de relevante parter samlet til et
fællesmøde i hovedstaden. SSF tager nu initiativ til en rundbordssamtale med de relevante
aktører, dvs. BMI, BKM, Bundesbauministerium, delstaten og byen Flensborg for at finde frem til,
hvordan vi konkret kommer videre i sagen.
Denne med Koschyk aftalte fremgangsmåde orienterede generalsekretæren og jeg
overborgmester Simon Faber og SSW's gruppeformand Susanne Schäfer-Quäck om i sidste
uge, som i øvrigt begge to støtter initiativet.
Tønder Erklæringen og festakt BKE 60 år.
I samarbejde med Tønder kommune er SSF, BDN, FUEN og Grænseforeningen i gang med at
planlægge et fire dages mindretalspolitisk seminar i november under overskriften BonnKøbenhavn Erklæringerne set i et europæisk lys.
Til seminaret inviteres politikere fra Danmark og Tyskland samt OSCE's højkommissær Astrid
Thors. Derudover er det tanken at invitere repræsentanter for mindretal og flertal fra en
europæisk kriseregion for at orientere dem om den dansk-tyske grænselandsmodel som en
eventuel inspiration og tilgang til løsning af deres konflikt.
Seminaret afholdes i ECCO's konferencecenter og afsluttes med en én dags konference på
Schackenborg Slot.
Arrangementet skal munde ud i en ”Tønder Erklæring”, der gerne skulle indeholde et katalog af
fundamentale mindretalsrettigheder alle stater i Europa, der huser mindretal, burde opfylde.
Ellers har vi i avisen kunnet læse om velbesøgte og velgennemførte BKE-arrangementer på den
tidligere Christian Paulsen-Skole og på Akademi Sankelmark. I dag har der så været afholdt et
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BKE-seminar på Alsion i Sønderborg. Arrangementet på Sankelmark blev optaget af NDR, og en
30 minutters radioudsendelse sendes den 26. marts kl. 20.30, og sendes også i Ostseemagazin
på NDR 1 Welle Nord mellem kl. 21 og 22.
Selve højdepunktet på erklæringernes fejring bliver festakten kommende torsdag den 26. marts i
Berlin i Slesvig-Holstens repræsentation. Ministerpræsident Torsten Albig vil ved den lejlighed
byde de to hovedtaler, udenrigsministrene Martin Lidegaard og Frank-Walter Steinmeier,
velkommen. Efter disses taler vil der være en samtale med BDN's og SSF's formænd med
journalist Ernst Christ fra NDR. Underholdning fra dansk side står Skoleforeningens band
SKURK for under ledelse af Bente Stenger.
Dansk-tysk vækstforum.
Den 16. februar inviterede den danske regering og delstatsregeringen i Kiel, som varslet af
skatteminister Benny Engelbrecht i november sidste år på vores Folketingstur, til en konference i
Alsion om vækst og erhvervsudvikling i det dansk-tyske grænseland.
Regeringen var repræsenteret af beskæftigelsesminister Henrik Dam Kristensen og
skatteminister Benny Engelbrecht. Delstaten Slesvig-Holsten var repræsenteret ved
ministerpræsident Torsten Albig og justits-, kultur- og europaminister Anke Spoorendonk. Endelig
repræsenterede den ny tyske ambassadør i Danmark Claus Robert Krumrei Tyskland ved
konferencen.
Der var inviteret omkring 240 personer. Så mange var der dog ikke dukket op. Ca.
150 grænselandsaktører fra virksomheder, kommuner, regioner, vækstfora og mindretal havde
indfundet sig i Alsion.
Skatteministeren kom ind på, at komplekse skatteregler kan være svære at overskue, når man
bor i et land og arbejder i et andet. Og det kan føre til, at en højt uddannet ingeniør fra Tyskland
takker nej til en stilling på Danfoss. Han konstaterede, at det hyppigt er sådanne lavpraktiske
udfordringer, der bremser en positiv dynamik og udvikling i det grænseoverskridende
samarbejde.
Efter en fem timer lang konference var der en del deltagere med kendskab til det
grænseoverskridende samarbejde, der mente, at der ikke var kommet særlig meget nyt på
bordet. Men man bed mærke i, at mange politiske beslutningstagere forpligtede sig selv på at
gøre en ihærdig indsats for at afvikle de lavpraktiske barrierer, der besværliggør det
grænseoverskridende samarbejde. Om det bare er valgflæsk, vil tiden vise.
Selvom mindretallene var inviteret til konferencen, fik man det indtryk, at vi ikke spiller nogen
nævneværdig rolle i videreudviklingen af det grænseoverskridende samarbejde. I hvert fald ikke
på den dag. Ganske kort kom Mogens Therkelsen, vognmand i Padborg, til slut på konferencen
ind på mindretallenes kvalifikationer og kompetencer som nyttige i udviklingen af det dansk-tyske
samarbejde.
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Én ting er dog helt sikker, at mindretallene sammen med DialogForumNorden vil holde Region
Syddanmark og Slesvig-Holsten fast på, at mindretallene, deres kulturelle og sproglige
kompetencer, deres netværk og evne til at bygge bro hen over mentale, politiske og kulturelle
grænser skal medinddrages i det grænseoverskridende samarbejde.
Vi får se, hvad der kommer ud af konferencen, når det dansk-tyske initiativ efter planen i
forsommeren vil præsentere konkrete forslag på nedbrydning af de barrierer, der vanskeliggør
processen på et smidigt grænseoverskridende samarbejde.
Mindretalsrådet.
Som sagt var generalsekretæren og jeg til møde i mindretalsrådet i Berlin den 25. februar.
Sekretariatet havde arrangeret et møde med de Grønnes gruppeformand Katrin GöringEckhardt.
Som led i mindretalsrådets lobby- og offentlighedsarbejde er målet i løbet af en valgperiode at
møde alle partiers gruppeformænd mindst én gang for at informere dem om Tysklands autoktone
mindretal og forbundets økonomiske ansvar over for dem.
Endvidere blev hun orienteret om FUENs arbejde og økonomisk trængte situation samt projektet
Mindretallenes Hus, som hun tilsagde sin støtte.
På mødet lovede hun at ville gøre en indsats for, at november måneds sprogkonferences
syvpunkts-papir fra 2014 bliver drøftet i forbundsdagen inden det kommende forbundsdagsvalg.
Ud fra konferencens devise om, at ansvaret for de beskyttede mindretalssprog ikke kun er et
kommunalt og delstats-, men i højeste grad også et forbunds-anliggende.
Mindretalssekretariat i Berlin kan i år fejre sit 10-års jubilæum. Sekretariatet fik de fire nationale
mindretal, efter at kansler Gerhard Schröder i forbindelse med festakten for 50-året for BonnKøbenhavn erklæringerne på Sønderborg Slot i 2005 havde givet et løfte om at ville finansiere
kontoret med en halv stilling.
Samrådet.
Som vi talte om på vort klausurmøde, har Samrådet besluttet at nedsætte en del arbejdsgrupper.
Én af arbejdsgrupperne er integrationsudvalget, som har holdt sit første møde på
Flensborghus. Repræsentanterne for foreningerne og organisationerne har fået til opgave ved
det kommende møde at komme med forslag til, hvorledes de hver især kan bidrage til at løfte
mindretallets fælles opgave og fælles ansvar for at integrere nye udefrakommende medlemmer.
Også styregruppen har holdt sit første møde i begyndelsen af marts. Her blev det aftalt, at
styregruppen mødes med det kommunikationsnetværk, der skal producere de gode historier om
Sydslesvig til de danske især landsdækkende medier. Da Sydslesvigudvalget har afvist at
bevillige projektmidler til ansættelse af en kommunikationsmedarbejder, der bl.a. skulle have
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ageret tovholder for kommunikationsnetværket, er det foreløbig besluttet, at Samrådets
sekretariat udfører opgaven som tovholder for netværket.
Arbejdsgruppen for ændring af Samrådets samarbejdsaftale mødtes sidste uge på
generalsekretærens kontor. Opgaven her er at definere en række arbejdsfelter inden for hvilke
Samrådet har kompetence til at træffe flertalsafgørelser.
De på hovedstyrelsens klausurmøde i februar aftalte overordnede områder, som Samrådet
fremover skal kunne tage stilling til på demokratisk vis er, som foreslået af SSF:
1)
2)
3)
4)
5)

Fælles varetagelse af en både nord- og sydvendt kommunikationsstrategi
Fælles sprog-, værdi- og integrationspolitik
Fælles mission og vision for det danske mindretal
Høringer i forbindelse med sprog-charteret og rammekonventionen
Koordinering af økonomi, budget, anlæg, indkøb, IT, bilpark, telefoni etc.

Hvad angår SSF's udenrigspolitiske opgaver, herunder varetagelse af en række overordnede
mindretalspolitiske anliggender, afgives disse ikke til Samrådet helt i overensstemmelse med,
hvad hovedstyrelsen besluttede på klausurmødet i Jaruplund.
Som man har kunnet læse i avisen, har Flensborg Avis valgt at trække sig ud af Samrådet for at
sikre armslængde princippet i forhold til mindretallets organisationer. Avisen har dog ikke valgt at
trække sig mere ud af Samrådet, end at man fortsat ønsker at være et medlem med taleret uden
stemmeret. Dog vil man ifølge chefredaktøren trække sig helt ud af økonomiudvalget under
Samrådet.
Mikkelberg.
Den ny bestyrelse i Mikkelberg-fonden består af følgende otte personer: Henry Buhl, Kim
Andersen, Finn Slumstrup, Dieter Paul Küssner, Steen Schröder, Birgit Holthusen, Jörg Krüger
og undertegnede.
Af helbredsmæssige årsager kan Henry Buhl som formand for bestyrelsen ikke deltage i
møderne mere, hvorfor næstformanden, altså undertegnede, varetager den funktion.
Bestyrelsen har udarbejdet et visionspapir, der skal fremtidssikre stedet, bygningerne og Husum
Cricket Club som folkeligt mødested og center for nordisk kunst og kultur.
Færø-udstillingen, som åbnes Skærtorsdag den 2. april kl. 16.00 af fondens ny bestyrelse, er den
første i dets regi og præsenterer tre gange to generationer inden for færøsk kunst og billedkunst.
Udstillingen er startskuddet på visionen om, at den gamle mølle og møllehuset på den store
smukke naturgrund må lyse som et spændende og attraktivt fyrtårn, der tiltrækker mennesker
både fra lokalområdet, regionen og hele norden til Hatsted. Et kulturelt fyrtårn, der skal appellere
til folk, der interesserer sig for nordisk billedkunst, nordisk litteratur, nordisk musik og nordiske
værdi-debatter.
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Men samtidig skal Mikkelberg også huse folkekunst og folkekultur, der gerne må bygge bro
mellem grænselandets flertal og mindretal under mottoet ”at ville de andre uden at opgive sig
selv.
Mødelederen takker for beretningen og opfordrer til debat. Der er ingen bemærkninger, så
beretningen tages til efterretning.

7. Præsentation af årsmødeplakaten
Gitte Hougaard-Werner: Der blev udskrevet en konkurrence om at designe dette års
årsmødeplakat på landsmødet i november. Mottoet ”Find Sydslesvig” skulle genspejles og
datoen nævnes, ellers havde ”kunsterne” frie hænder.
Sidste afleveringsfrist var den 12. januar. Derefter mødtes udvalget for at se på de indkomne
forslag. Plakatudkastene hang side om side på væggen, uden navn og andet, der kunne aflede
fra selve forslaget.
I modsætning til de andre forslag, der havde fokuseret på at ”gemme” Sydslesvig, dvs. landkortet
på sjove og fantasifulde måder, havde én plakat valgt at fokusere på selve indholdet i Sydslesvig
og det danske mindretal. Hvad vil du/I - gæster og venner - finde, når I kommer til vores
landsdel? Hvad kendetegner Sydslesvig og mindretallet? Det var gjort på en så personlig og
særlig måde, at udvalget ikke ét sekund var i tvivl om, hvor vinderplakaten hang.
Med udgangspunkt i en ung pige med og på et polaroid-billede, ses netop momentbilleder af
mindretallets mange facetter og sydslesvigske kendetegn. Vejen ind i mindretallet symboliseres
af en stige, resten må I om et øjeblik selv se. Find dét, der kendetegner Sydslesvig for jer –
symbolerne lige fra historie til nutid og fremtid.
Men spændingen skal holdes lidt endnu, for først vil jeg præsentere den unge kunstner, der har
tegnet og vundet. Hun går på A.P. Møller Skolen i 13. årgang, ikke på æstetisk profil, nej på
samfundsprofilen. Derfor også velkommen til rektor Jørgen Kühl, til vicerektor Flemming
Rasmussen og til lærer Jan-Christian Schlüter, som er profillærer.
Men nu til hovedpersonen: Lisa Christin Matthiesen, vil du komme herop og sammen med mig
afsløre årsmødeplakaten 2015? (applaus). Også årsmødeudvalget bedes komme herop.
- Plakaten afsløres og der er bifald fra forsamlingen. –
Vi har også bedt Lisa tegne en T-shirt med et uddrag af plakaten. Den kan bestilles fra i morgen
for 5,- euro for en børnestørrelse og 7,50 euro for en voksenstørrelse.
- T-shirten afsløres og der er bifald fra forsamlingen. –
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Til lykke til Lisa fra årsmødeudvalget. Vi håber, I kan lide plakaten – og hvis ikke: der kommer en
ny til næste år.
Lisa Christin Matthiesen: Mottoet var jo ”Find Sydslesvig”, så jeg overvejede, hvad jeg tænker på,
når jeg tænker på Sydslesvig: der, hvor jeg er født og vokset op, hvor jeg har mine venner. Så
tænkte jeg, at man jo fastholder sine bedste momenter i billeder, og derfor valgte jeg polaroidformatet. Jeg valgte de to gymnasier Duborg-Skolen og A.P. Møller Skolen, som alle kender. I
midten illustreres den nye generation, som tænker på det danske og tyske, og hvordan,
Sydslesvig vil være i fremtiden, samtidig med at de kigger i et fotoalbum, på det som var. Så er
der nogle historiske og markante ting: Idstedløven, fyrtårn, Nørreport, protestgrisen fra Husum,
nærheden til vandet, ferierejser, studenterhuen. SSW symboliseres ved påskeliljen. Stigen er
forbindelsen, bindeleddet mellem Danmark og Tyskland.

8. Nyt fra SSF´s udvalg
Hauke Paulsen: Vi har haft et par gode forestillinger med et fantastisk indhold og et rimeligt godt
deltagertal. Næste sæson er ved at være på plads. Tak til årsmødeudvalget for, at de har
genoptaget traditionen med at T-shirten får samme farve som plakaten.
Boris Erben: Fortæller på Kulturudvalgets vegne, at der ligger brochurer på bordene med
folkBALTICAS program, som blev præsenteret i dag. Vi er også en del af den nye forening, der
driver festivalen, og vi er meget stolte af programmet med flere koncerter i Medborgerhuset og
på Flensborghus. Derudover er vi med til at præsentere koncerterne på biblioteket.
Silke Weinzierl-Hanke: Spørger, hvem der får rabat (ermässigte Preise). Hertil svarer Boris
Erben, at det er unge og handicappede etc.

9. Revideret regnskab 2014, revideret budget 2015 og budget 2016
Petra Mohr beder om, at regnskabet næste år udsendes tidligere. Hertil svarer Jens-Søren Jess,
at bogholderiet har været presset, og der er et par slåfejl, nemlig på side 24 og side 30, hvortil vi
har lavet en rettelse, der omdeles. Regnskabet lægges på hjemmesiden.
Jens A. Christiansen beklager den sene udsendelse af regnskabet og vil foretage en grundig
gennemgang. FU har behandlet regnskabet på et møde med Regnskabs- og revisionsudvalget
samt revisorerne den 2. marts 2015.
Side 3: Ledelsespåtegning
Her tager generalsekretæren ansvar for regnskabet.
Side 5: Den uafhængige revisors påtegning og konklusion
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Her står i afsnit 2, at revisionen ikke har givet grund til forbehold, hvilket er et ret vigtigt udsagn.
Herefter citerer generalsekretæren konklusionen, der er med til at begrunde udsagnet.
Side 6: Regnskabs- og revisionsudvalgets beretning
Efter gennemgang af regnskabet vil formand for Regnskabs- og revisionsudvalget Gerd Pickardt
komme nærmere ind på udvalgets beretning.
Side 7: Sydslesvigsk Forenings årsberetning 2014
Årsberetningen lægger sig i sin form tæt op ad resultataftalen, da årsberetningen skal gøre
status i forhold til de mål, vi har sat op og hvorvidt målene er opnået. Generalsekretæren
henleder opmærksomheden på SSF´s vedtægtsbestemte formål og overordnede mission.
Resultataftalen er dybest set vores kontrakt med den danske stat og som er udgangspunkt for de
bevillinger, SSF får. Dernæst nævnes SSF´s tre søjler. I 2014 balancerer regnskabet med
5.686.515,19 € og udviser et underskud på 170.968,63 €. Dette underskud hidrører fra en
ændret regnskabspraksis i 2014, hvor SSF´s ejendomme nu afskrives med 2 pct. på
driftsregnskabet frem for i balancen. SSF anbefaler at tilvejebringe dækning til afskrivningen via
mindretallets årlige anlægsbudget. Denne ændring kunne man godt have udskudt til næste år
med udgangspunkt i regnskab 2015, men man valgte at indføre det allerede i år. Uden disse
afskrivninger, ville regnskabet 2014 have udvist et overskud på ca. 2.000 euro. Emnekredsen
tages op ved de kommende forhandlinger med Sydslesvigudvalget, hvor der skal findes en ny
modus, f.eks. via anlægsbudgettet.
Side 13: Samlet vurdering:
Generalsekretæren læser vurderingen op. Denne vurdering går videre til Sydslesvigudvalget.
Side 17: Sammenstilling – Regnskab 2014:
Driftsregnskabet balancerer med 5.686.515,19 € og udviser et underskud på 170.968,63 €.
Hovedområder er under Kulturelt område kontingentindtægter på 252.569,83 €, statens tilskud
på 3.192.649,00 € samt tilskud fra landet Slesvig-Holsten på 491.000,00 €. Under
Formueforvaltning, altså diverse indtægter, har vi 995.736,46 €.
Side 18:
A/I. Generalsekretariat / Administration:
Her er budgetteret med 283.300,00 €, mens regnskabet ender på 314.905,73 €. Under pkt. 3
Kontormaskiner, leje, fornyelse har vi et budgettal på 10.000 €, mens vi lander på 16.697,21 €,
hvilket bl.a. hænger sammen med øgede udgifter til CK-teknik i forbindelse med omstillingen til
SEPA. Under pkt. 5 Kørsel, rejser og møder har vi budgetteret med 80.000 €, men vi lander på
94.319,81 €. Her er der tale om ekstra omkostninger i forbindelse med FUEN-kongressen, som vi
var med til at gennemføre sidste år samt omkostninger til Folkemødet på Bornholm. Under pkt. 7
Diverse udgifter har vi et budgettal på 26.000 €, men vi lander på 35.480,74 €. Her drejer det sig
primært om merchandise, reklamegenstande, samt andre ting, f.eks. vedligeholdelse af
forskellige gravsteder. Til kompetenceudvikling havde vi afsat 1.800 €, men vi lander på 8.309,44
€, hvilket ikke mindst hænger sammen med, at vores nye driftsråd var på kursus.
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A/II. Sekretariaterne + Friiske/Administration: Her var budgettallet 146.000, mens vi lander på
132.533,89 €, hvilket hænger sammen med, at huslejen til sekretariatet i Nibøl af administrative
grunde er flyttet over til ejendomsforvaltningen.
A/III. SSF’s lønninger: Her havde vi et budgettal på 2.200.500 €, mens vi lander på 2.184.159,33
€. Budgettallet for 2015 er 2.255.500 €. Heri er integreret en lønforhøjelse pr. 1. marts på 2,55 %.
Preben Vognsen spørger om grunden til, at budgettet for Medarbejderfonden i 2016 er forhøjet
fra 8.000 € til 15.200 €. Hertil svarer Jens-Søren Jess, at det skyldes en månedlig
pensionsydelse til en ny modtager, en aftale der er indgået, efter at Mikkelberg blev overdraget
gratis til SSF.
Side 19:
IV. Generalsekretariatet / Pressetjenesten: Her har vi et budgettal på 229.561 €, mens
regnskabstallet er 232.555,70 €, hvilket skyldes øgede udgifter til Kontakt. Derudover hænger
den blok udmærket sammen.
V. Generalsekretaritet / Kulturafdelingen: Her ligger budgettallet på 115.400 €, og vi lander lidt
lavere nemlig på 113.028,12 €. Årsmødet var budgetteret til 86.000 €, mens det endelige tal blev
90.875,49 €. Dette udlignes af en stigning i indtægter fra de budgetterede 5.000 € til 10.533,87 €.
Vi har været i stand til at øge posten Generelle tilskud til kulturelt arbejde lidt.
Side 20:
V. II: Interreg Projektmidler: Det drejer sig om FUEV og Mindretallenes Hus, beløbet skal stå der
rent regnskabsteknisk.
Side 21:
VI. Foreningens humanitære arbejde: Det hænger som altid rimeligt fornuftigt sammen med et
budgettal på 61.400 € og et regnskabstal på 68.642,86 €. Her skal modregnes indtægter via
gaver på 13.986,85 €.
VII. Tilskud til de tilsluttede organisationer: Det er tilskud, der kanaliseres gennem SSF videre til
de tilsluttede foreninger.
Side 22:
VIII. Tilskud til andre organisationer: Her er der tale om det globale tilskud, som SSF får fra Kiel.
Dette kører efter en mangeårig fordelingsnøgle.
Side 23: X. Kontingent /gaver og tilskud: Her siger budgettallet 527.610 €, og vi lander på
524.992,75 €, hvilket er i balance. Interessant er her en stigning i kontingentet fra 245.000 € til
252.569,83 €. Dette hænger sammen med den kontingentforhøjelse på 2 €, som vi i sin tid
besluttede, og som gik øremærket til SEPA-implementeringen. Under Diverse indtægter
budgetterede vi med 30.000 €, men vi lander desværre kun på 19.874,85 €. I budgetterne 2015
og 2016 er dette tal nedjusteret til 25.000 €. Pkt. 3 Statens tilskud. Her er budget- og
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regnskabstallet 3.186.121 €. I budgettet for 2015 er beløbet 3.243.300 €, altså en fremskrivning
på 1,8 %. I 2016 er budgettallet 3.717.223 €, fordi vi har en klar forventning om, at den indførte
afskrivningsøvelse bliver kompenseret ved, at vi får forøget vores drift. Pkt. 5 Tilskud fra Landet
Slesvig-Holsten. At budgettallet er på 456.000 € og regnskabstallet på 491.000 € hænger
sammen med, at her er indeholdt 30.000 € til Fælleslandboforeningen, som også kanaliseres via
SSF. Her er det helt tydeligt, at omverdenen har en helt klar holdning til SSF som hovedforening,
idet diverse beløb kanaliseres via os. I 2015 og 2016 er i denne post også indeholdt 5.000 € til de
unge i Slesvig.
Side 24 (her var en slåfejl, derfor blev en ny side uddelt)
XII. Ejendomme administreret af SSF: Det drejer sig her om de ejendomme, hvor vi har en
brugeraftale med Skoleforeningen. Budgettallet på saldolinjen er 65.000 €, mens regnskabet
udviser 72.197,19 €. Dette hænger sammen med lavere indtægter.
XIII. SSF´s ejendomme: Her er budgettallet 220.000 € og regnskabstallet 271.648,14 €. Her
kommer afskrivningen på vore egne ejendomme på 341.633,17 € ind i billedet, hvilket nu er nyt i
vores driftsregnskab. Dette fortsætter i 2015 og 2016.
XV. Foreningens pensionistboliger: Her siger budgettallet 108.000 €, og vi lander på 8.701,09 €,
hvilket også skyldes afskrivning. Det er ren regnskabsteknisk, og vore revisorer har godkendt
det. Vores ejendomsområde kommer med flytning af afskrivningen til at hænge anderledes
sammen og vil på sigt give os mere luft i forhold til vedligeholdelse af vore ejendomme, nu hvor
midlerne er integreret i driften.
Side 25
XVI.Teaterarbejde og koncerter: På saldolinjen står budgettallet på 137.260 €, mens
regnskabstallet er 135.371,36 €, et lidt mindre forbrug end forventet. Dette hænger sammen
med, at vi i indtægter fra amter og kommuner havde budgetteret med 112.740 €, mens vi reelt fik
125.610 €, hvilket er glædeligt. Her takker vi ikke mindst SSW i kommunerådene, der medvirker
til, at der udløses midler til mindretallets kulturarbejde. Vi har dog ikke haft så store
billetindtægter ved koncerter som forventet, nemlig kun 25.369,64 € mod de budgetterede 30.000
€. Teater- og koncertområdet har igen i år et velafbalanceret regnskab, tak for det.
XVII. Flensborghus Forsamlingshus: Her er budgetteret med 1.000 €, hvor regnskabet udviser
4.449,02 € hvilket skyldes færre indtægter end forventet, idet budgettet var på 40.000 €, og det
reelle tal blev 34.307,05 €. Udgifterne har været lavere end budgetteret, hvilket vi har prøvet at
tilpasse i budgetterne for 2015 og 2016 med udgifter på 39.000 € og indtægter på 35.000 €.
XVIII. Skipperhuset: Her var budgetteret med 7.000 €, og regnskabet viser 8.310,22 €, hvilket er
meget tilfredsstillende.
Petra Mohr spørger ind til posten udgifter*, der henviser til Skipperhusets bil, men Skipperhuset
har ingen bil længere. Hertil svarer Jens-Søren Jess, at der i starten af 2014 var udgifter i
forbindelse med den senere afskaffede bil.
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XIX. Danevirke Museum: Her har vi saldoudgifter i budgettet på 17.100 € og på 20.522,679 i
regnskabet. Der var højere udgifter end forventet, nemlig 57.118,77 € mod de budgetterede
42.000 €. Derfor har vi besluttet at tilpasse det lidt i 2015 og 2016 med en budgetforhøjelse på
3.000 €. Det er flere år siden, museets budget er blevet forhøjet. De øgede udgifter skyldes
øgede aktiviteter, flere udstillinger etc. Museumsinspektøren er god til at indhente fondsmidler,
men der er også udgifter til udstillingerne, der skal finansieres af vore egne midler. Udgifterne til
aktiviteterne i forbindelse med 1864-jubilæet var i stort omfang finansieret via fondsmidler.
Side 26: XX. Mikkelberg: Er nu integreret i vores regnskab. Her lander vi på 44.589 € mod
budgetterede 43.500 €, så det hænger rimeligt fornuftigt sammen.
Side 27: XXI. Kulturaktiviteter i distrikterne: Har havde vi budgetteret med 164.000 € og lander på
157.906,28 €, hvilket er tilfredsstillende. Det er godt at se, at man nu igen har fundet sit
økonomiske leje, efter at vi havde udfordringer for et par år siden.
Side 28: Sammenstilling: Her har vi slutresultatet med underskuddet på 170.968,63 €.
Side 29. Balance pr. 31.12.2014.
Jens-Søren Jess: Under Aktiver figurerer vore ejendomme med 16.112.637,82 € efter en linear
afskrivning på 2 %. Det samme har vi ved pensionistboligerne, der efter 2 % afskrivning figurerer
med 3.931.103,99 €. Vore ejendomme står samlet inkl. igangværende byggearbejde på
159.665,64 € med 20.203.407,45 €. Inventar optræder med 15.873,08 €. Slesvigsk
Kreditforening er opført under både Aktiver og Passiver med 1.713.458,92 €. Vi har andre
værdipapirer (aktiver fra Union-Bank og Flensborg Avis) på 67.646,00 €. Der er her tale om
aktiernes anskaffelsespris. Anlægsaktiver udgør i alt 22.000.385,45 €. Tilgodehavende debitorer,
bl.a. huslejerestance, udgør 86.931,60 €. Midler der forvaltes af SSF (Ejderfonden) er på
157.469,91 €. Samme beløb er også opført på passiv-siden og udligner sig selv. Bankbøger
(Mietkaution) udgør 33.618,89 €, bankbeholdningen er på 51.109,01 €, og kassebeholdningen er
på 5.577,13 €. I alt har vi likvide midler på 247.774,94 €, omsætningsaktiverne udgør
334.706,54 €, og vi har samlede aktiver på 22.335.091,99 €. På passiv-siden har vi
kapitalkontoen på 14.799.328,79. Her skal fratrækkes 168.865,04 €, der er henført til
mellemregningskontoen. Kapitalkontoen har en saldo på 14.630.463,75 €. Fonden af 1952 og
Fonden af 1956 / Slesvigsk Kreditforening er midler på i alt 1.713.458,92, som SSF forvalter, og
som udligner sig selv. Statens mellemregning udgør pr. 1.1.2014 2.103,59 €. Underskuddet
udgør 170.968,63, så resultatet bliver 168.865,04 €, som vi har taget fra kapitalkontoen. Før har
vi udlignet via balancen, nu udligner vi via driftsregnskabet. Kapital i alt er på 16.343.922,67 €. Vi
har en passiv afgrænsning på Slesvighus leje på 200.000 €, hvilket vi også havde i 2012 og
2013, og beløbet bogføres aktivt i 2015. Hertil kommer byggelån til pensionistboligerne på
806.133,90 €, byggestøttefond på pensionistboligerne på 71.580,86 €, byggestøttefond på alle
vore ejendomme på 3.162.263,09 €. Vi har et lån til Medborgerhuset ved kredsen
Rendsborg/Egernførde på 61.355,03 €, et banklån vedr. Slesvighus ved Union-Bank på
352.189,19 €, en låneforpligtelse over for A.P. Møller vedr. Slesvighus på 25.564,59 €, der kun
skal opfyldes, hvis vi sælger Slesvighus. Desuden en periodeafgrænsning på 4.228,49 €, fonds
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og henlæggelser vedr. teaterabo (billetter til 2015, der er blevet købt i 2014) på 10.500,35 €,
kreditorer (f.eks. Bysted) på 128.355,44 €, afgrænsning 2014 løn, skat m.m. på 106.476,72 €,
midler der forvaltes af SSF på 157.469,91 € (svarende til aktiv-posten), banklån til igangværende
byggearbejde på 670.000 €, banklån til mellemfinansiering af Bydelsdorf på 92.000 €, en
bankgæld på 143.035,95 € samt en bankgæld til Billetnet på 15,80 €. Gælden udgør i alt
5.991.169,32 € og passiverne stemme med 22.335.0981,99 overens med aktiverne.
Side 30 (her var en slåfejl, derfor blev en ny side uddelt) SSF´s ejendomme.
Inkl. Flensborghus og Skipperhuset har vi udgifter til vore ejendomme på 929.947,69 € og
indtægter på 645.540,31 €, hvilket betyder et underskud på 284.407,38 €.
Preben Vognsen: Slesvighus figurerer flere gange med 200.000 € i indtægter fra Landestheater.
Betyder det, at vi, når disse beløb falder væk, vil operere med et underskud på Slesvighus?
Dette bekræftes af generalsekretæren, der understreger, at vi inden vi fik de 200.000 € også
havde et underskud. Men vi må se, hvordan vi får det til at hænge sammen uden disse
indtægter. Den løbende aftale med Landestheater gælder til og med sæsonen 2015-16. Teatret
ønsker en forlængelse, men vi har ikke fået nogen konkret henvendelse endnu.
Franz Dittrich: Vi har helt glemt, at vi i mange år havde et Slesvighus, hvor der ikke blev
investeret. Vi havde Lolfod 69 med lejeindtægter, her blev der heller ikke investeret. Vi må også
tage hensyn til vore medlemmer.
Preben K. Mogensen: På et tidspunkt er Landestheater væk. Så længe, vi kan tjene penge på
dem, bør vi gøre det, vel vidende, at dagen kommer.
Preben Vognsen: Vi kan selvfølgelig også fremover køre med et årligt underskud på Slesvighus
på 25.-30.000 €, men det er jo ikke nødvendigt endnu. Vi bør også tænke på vores tyske naboer.
Hvis vi ikke forlænger kontrakten, vil Slesvig ikke have noget teater, og det er nødvendigt for en
befolkning at have den mulighed.
Side 31: Ejendomme administreret af SSF
Her har vi udgifter på 146.299,46 €, indtægter på 74.102,27 €, hvilket giver et underskud på
72.197,19 €.
Silke Weinzierl-Hanke bemærker, at Drage Forsamlingshus som det eneste forsamlingshus har
overskud. Generalsekretæren og Michael Oetzmann forklarer, at det drejer sig om den gamle
skole med 2 lejligheder, der giver overskud. Børnehaven ligger ved siden af.
Side 32: SSFs pensionistboliger
Margaretha Bremer-Stiftelsen giver et overskud på 34.486,57 €, Margrethegården et underskud
på 6.648,82 €, Bydelsdorf et underskud på 12.716,55 € og pensionistboligerne i Egernførde et
underskud på 6.420,01 €. Alt i alt har vi på saldolinjen et overskud på 8.701,09 €.
Generalsekretæren henstiller, at Hovedstyrelsen godkender regnskabet.
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Preben K. Mogensen savner en kolonne fra 2013, så man har mulighed for at kunne
sammenligne med foregående år og på den måde se udviklingen. Derudover savner han
illustration i form af ”lagkager”. Lagde mærke til, at driften på generalsekretariatet var budgetteret
lavere, hvilket er meget fint for en administration som vores. M.h.t. lønninger er der sket en
fremskrivning på 2,55 %, men i budgettet 2016 var lønningerne fremskrevet med lidt mere, 5 %.
Kontingentet var for 2014 budgetteret med 245.000 €. I betragtning af, at vi har forhøjet
kontingentet, er det bedrøvende, at der kun er tale om en forhøjelse i 2015 på 7.000 €. Her ville
det være vigtigt at kunne se udviklingen over flere år. Synes, det er et meget fint regnskab, som
han gerne vil stemme for.
Jens-Søren Jess forklarer, at beløbet p.g.a. forøgelsen af Medarbejderfonden er forhøjet med ca.
8.000 €. Lønstigningen pr. 1. marts var på 2,55 %, hvilket på årsbasis betyder 2,02 %
Jens A. Christiansen har noteret tilskyndelsen om, at medtage en spalte i regnskabet for det
forgangne år.
Gerd Pickardt: Regnskabs- og revisionsudvalget har den 2. marts 2014 gennemgået regnskabet
meget grundigt. Udvalget stillede mange spørgsmål, der alle blev tilfredsstillende besvaret. Det
er et meget fint regnskab. Når Sydslesvigudvalget hhv. rigsrevisionen opstiller krav om, hvordan
regnskabet skal føres, gør vi det. Udvalget har kunnet konstatere, at der er blevet udøvet en
meget grundig budgetdisciplin og takker for et godt gennemført arbejde. Anbefaler at
Hovedstyrelsen godkender regnskabet.
Regnskabet 2014 bliver enstemmigt vedtaget.

10. Eventuelt
Hauke Paulsen: Ville låne et billede fra SSF´s billedsamling og så i den forbindelse, at samlingen
opbevares i et meget lille rum. Har man overvejet at give dem et andet rum, hvor de evt. ville
kunne hænges op? Ordstyreren lover, at man vil tage det op.

31. marts 2015
JAC/jh
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