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Jon Hardon Hansen byder velkommen til det første hovedstyrelsesmøde i 2016.
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Man synger ”Det ukendte land”, den lejlighedssang, Erik Jensen netop har skrevet.

1. Spørgetid for medlemmer af foreningen, jvf. vedtægternes § 12, stk. 7
Der er ingen spørgsmål.

2. Mødet åbnes – beslutningsdygtighed jvf. § 6
Mødet åbnes. Der er 20 stemmeberettigede hovedstyrelsesmedlemmer til stede, og
hovedstyrelsen er dermed beslutningsdygtig.

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

4. Protokol fra den 24. november 2015
Der er ingen bemærkninger til protokollen. Dermed er den godkendt.

5. Fastlæggelse af den endelige dagsorden
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
Kære hovedstyrelse
Selvom vi allerede befinder os i slutningen af januar, vil jeg alligevel tillade mig at ønske jer og os
et godt og givtigt nytår. Vi tager atter arbejdshandskerne på for at kunne løfte de udfordringer og
opgaver, vores kulturforening står over for at skulle løse i det kommende år.
Vi befinder os i en tid, i hvilken verden omkring os er under store politiske forandringer. Og
selvom vort eget lille univers, vort mikrokosmos inden for SSF ikke forandrer sig i samme tempo,
som tilfældet er på den verdenspolitiske scene, må vore medlemmer dog være indstillet på at
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smøge ærmerne op sammen med foreningens forretningsudvalg, hovedstyrelsen,
amtsstyrelserne og distrikterne samt udvalgene i bestræbelserne på at skabe konstruktive
forandringer på baggrund af en strategi, der fremmer og sikrer den positive udvikling af vore
vedtægtsbestemte opgaver.
Samrådets udkast til ny samarbejdsaftale.
Apropos forandringer. På mindretallets metaplan er der fornyelse på vej med hensyn til
samarbejdet i Samrådet. I et konstruktivt, men tre timer og ti minutter langt formandsgruppemøde
den 30. november sidste år på Flensborghus lykkedes det at blive enig om ordlyden på et udkast
til en ny samarbejdsaftale for Samrådet.
Således kunne alle formændene på Samrådsmødet den 3. december anbefale udkastet til
drøftelse i foreningernes bagland og til endelig vedtagelse på næstkommende Samrådsmøde
den 22. marts 2016.
Det er for mig vigtigt at fastslå, at alle foreninger under selve forhandlingsprocessen har givet og
taget. Alle har ”vundet” og alle har ”tabt”. Der er ikke én forening, der fremstår som den store
vinder hhv. den store taber.
Udkastet er og bliver et fællesværk. Resultatet af en fælles indsats og en fælles vilje til at opnå
enighed om et kompromis. Selve processen frem mod et nyt udkast til en samarbejdsaftale var
ikke en catwalk for selvprofileringens attitude, men derimod en sejr for viljen til at styrke
fællesskabet i mindretallet.
I præamblen fastslår udkastet, at opgaverne i mindretallet varetages af selvstændige og
ligeberettigede foreninger og institutioner i overensstemmelse med deres vedtægter. En
regionsmodel, som foreslået af SdU med et centralt medlemsvalgt folkeråd eller regionsråd, er
dermed skudt langt ud til hjørne.
Udkastet ændrer ikke ved SSF's vedtægtsbestemte kerneområder på hverken det ”udenrigshhv. indenrigspolitiske” felt. Dermed bevarer Sydslesvigsk Forening sin status som hele
mindretallets folkelige og kulturelle hovedorganisation, der i en lang række officielle
sammenhænge repræsenterer de dansksindede i Sydslesvig udadtil i eget regi, i samarbejde
med SSV, Skoleforeningen, Samrådet eller andre relevante organisationer.
Udkastet tillægger Samrådets formandskab visse repræsentative opgaver som eksempelvis i
forbindelse med Sydslesvigudvalgets besigtigelsesture, royale mærkedage, Sydslesvigtingskonference o. lign. inden for mindretallets rammer.
Den nye aftale lægger op til, at Samrådets formand og næstformand vælges for to år ad gangen.
De kan genvælges to gange og dermed bestride hvervet i op til seks år. Dermed går man bort fra
den nuværende turnusordning.
Endvidere lægger udkastet op til, at Samrådets sekretariat får sin permanente placering på
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Flensborghus' generalsekretariat.
Den på SSF's initiativ i sin tid indførte habilitetsregel udgår. Fremover vil man således atter
kunne være medlem af Samrådet, selvom man sidder i to forskellige foreningers bestyrelser på
ledelsesplan.
På seks områder af fælles overordnet interesse, som eksempelvis en fælles mission og vision for
mindretallet, en fælles sprog- og værdipolitik, en fælles kommunikationsstrategi, vil der fremover
kunne tages flertalsafgørelser. Beslutningerne er dog ikke bindende, men anbefalinger til
Samrådets foreninger og institutioner.
Alligevel vil det blive en ordentlig mundfuld for Samrådets medlemmer at fylde disse seks
emneområder med indhold. Bare det at formulere en fælles overordnet strategi omkring
integration af nyoptagne forældre i Skoleforeningen har taget arbejdsgruppen under Samrådet
fire år. Så det kan sandsynligvis have lange udsigter, inden Samrådet kommer til at tage sin
første flertalsbeslutning.
Noget, der lugter lidt af folkeråd, er ønsket om at afholde en årlig Sydslesvigkonference, på
hvilken formandskabet aflægger en uformel årsberetning. Her vil vore medlemmer få mulighed
for at drøfte Samrådets arbejde og i øvrigt diskutere emner af almen eller aktuel interesse.
Personligt håber jeg, at udkastet, såfremt det godkendes af Samrådsmedlemmernes bagland,
må være med til at fremme et tættere, konstruktivt og mere tillidsfuldt samarbejde
organisationerne imellem. Det vil muligvis kunne have en positiv indflydelse på tonen under
Samrådsmøderne, men næppe ændre på den demokratiske virkelighed, der sikrer, at
meningsforskelle frit og åbent kan debatteres.
Forretningsudvalget anbefaler hovedstyrelsen at godkende det foreliggende udkast til en ny
samarbejdsaftale for Samrådet.
I øvrigt drøfter SSF sammen med de tilsluttede foreninger disses status i Samrådet i morgen
aften på Aktivitetshuset, hvor de tilsluttede foreninger er indkaldt til et ekstraordinært møde
kl. 19.30.
Ridder Jens A. Christiansen.
På vegne af Sydslesvigsk Forening ønsker hele kulturforeningen dig, Jens, stort tillykke med
udnævnelsen til Ridder af Dannebrog den 23. november 2015.
Det var generalkonsul Henrik Becker-Christensen, der på vegne af Hendes Majestæt Dronning
Margrethe den 14. december overrakte dig ridderkorset på Dansk Generalkonsulat ved en både
højtidelig, bevægende og familiær seance.
Vi glæder os sammen med dig over det fornemme ridderslag, der er blevet dig til del. Yderst
velfortjent, hvor ikke mindst din store indsats i godt og vel 15 år for SSF og mindretallet i det hele
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taget vejer særligt tungt.
Med rette kan du være stolt over anerkendelsen af din utrættelige indsats for danskheden i
Sydslesvig. Og vi SSF'ere tillader os at dele den hæder, du har fået, ved at være stolte over, at vi
har en nyslået ridder i vore rækker.
En ridder er både en tjener og en kriger. Du både tjener og kæmper for de rød-hvide farvers sag
syd for grænsen. Aldrig er hverken vi, politikerne på Christiansborg, danskeren derhjemme eller
vores tyske nabo i tvivl om, hvilken mission du 24 timer i døgnet er undervejs i. Tillykke!
(Applaus fra forsamlingen).
Grænsekontrol – Danmarks image.
Øverst på den politiske dagsorden siden september sidste år står flygtningekrisen i Europa. Ikke
mindst de europæiske grænseregioner er tæt på begivenhedernes centrum politisk og
humanitært.
Kritikken er haglet ned over Danmark og den danske regering, ikke mindst efter at Danmark
indførte grænsekontrol ved vores dansk-tyske grænse den 4. januar.
Der er blevet sagt og skrevet meget om, hvilke konsekvenser den danske grænsekontrol ville
kunne få på det grænseoverskridende dansk-tyske samarbejde. Men rent faktisk er ingen af de
bange anelser, man havde, indtrådt. Der er ingen lange kødannelser ved grænseovergangene.
Der er ikke tale om lange ventetider for de knap 8.000 tyske og 1.200 danske pendlere, der hver
dag kører på arbejde i nabostaten. Studerende af anden etnisk herkomst har ingen særlige gener
ved at krydse grænsen, når de er på vej til forelæsninger på den anden side af kontrollen.
I øvrigt er der tale om, at man fra dansk side har indført en midlertidig pas- og ID-kontrol uden
indførelse af det såkaldte transportøransvar. Denne gelinde form for grænsekontrol ligger
selvsagt inden for Schengen-aftalens bestemmelser. Kontrollen kan forlænges op til et halvt år,
derefter skal en yderligere forlængelse godkendes af EU-kommissionen.
Jeg har fuld forståelse for, at Danmark indfører en midlertidig kontrol under de givne
ekstraordinære politiske omstændigheder, ikke mindst, da Sverige indførte grænsekontrol ved
årsskiftet. I sidste ende handler den danske regering ikke anderledes end mange andre lande i
både Skandinavien og Europa.
Selvfølgelig er det trist, at grænsebommene falder ned som dominobrikker gennem hele Europa.
Trist, at de ellers siden 50'erne åbne grænser i Skandinavien er blevet lukket. Trist, at EU ikke
kan finde ud af at løse flygtningekrisen på det internationale plan, hvor det hører hjemme, hvorfor
nationalstaterne tvinges til at beslutte nationale løsninger.
Den 8. januar havde partiet Alternativet inviteret til en samtale om grænselandets holdning til
Danmarks indførelse af grænsekontrollen på Hotel des Nordens. Tilstede var landdagspolitikere
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for SSV og de Grønne samt repræsentanter for DGB, transportbranchen, ØPNV, Flensborg
Universitet, græsrødderne fra Flensborg banegård og SSF's formand.
Der blev udtrykt stor bekymring for, hvilke negative konsekvenser den danske grænsekontrol ville
kunne få og sikkert ville have for udviklingen i vores region. Bekymringer, som bekendt indtil nu
ikke er blevet til virkelighed. Forargelsen og vreden over den danske regerings beslutning om at
indføre grænsekontrollen var evident. Der blev hæftet ukvemsord på regeringen, som jeg ikke vil
gentage her.
Der er et ordsprog, der siger: ”Man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i et glashus.” Hvis
man mener, at man ikke kan holde ferie i Danmark under de givne politiske omstændigheder, så
kan man i hvert fald heller ikke holde ferie i Tyskland og da slet ikke i Bayern.
Ja, dobbeltmoralen og selvretfærdigheden trives i bedste velgående også i denne
grænsekontrollernes tid. Hvad det angår, kan vi som dansk mindretal stå Danmark bi ved at
oplyse om Danmarks bevæggrunde i vor grænseregion. Derfor kan man stadigvæk være uenig i
Danmarks førte flygtningepolitik, uden at der kan sættes spørgsmålstegn ved mindretallets
loyalitet over for Danmark og den danske befolkning.
Selvom Danmarks image i den internationale kontekst igen er faldende, rokker det ikke ved
mindretallets danske sindelag. Vi er og bliver danske uanset, hvad verden mener og synes om
vort fædreland.
SSF's forsamlingshuse.
SSF's forretningsudvalg lægger op til at kigge nærmere på SSF's forsamlingshuse. Det handler
om at se på aktivitetsniveauet, antallet af brugere, husenes økonomi, deres bygningsmæssige
tilstand, renoverings- og moderniseringsbehovet samt et dertil hørende udgiftsbudget.
Der skal udarbejdes en detaljeret helhedsplan, der indbefatter en tilstandsrapport, som giver et
overblik over vore forsamlingshuses beskaffenhed. En opgave, vort ejendomsudvalg skal
beskæftige sig med.
Alle medinddrages naturligvis i denne proces, for SSF er en folkestyret og ikke en topstyret
forening. Ligesom distriktsfusioner er lukning af forsamlingshuse en beslutning, der tages
sammen med basis.
Men i tider, hvor foreningen skal reducere sine omkostninger betydeligt, er der lagt op til at vende
hver en sten i vores organisation. Derfor er vores fælles opgave ikke bare en rigid øvelse, der går
ud på at finde besparelsesmuligheder, der kan nedbringe SSF's underskud. Det handler lige så
meget om at videreudvikle og drøfte foreningens kulturtilbud, variation i medlemsplejen og
sprogindlæring, fusioner, fleksibilitet omkring bestyrelsesarbejdet, styrkelse af samarbejdet med
Skoleforeningen omkring integration af nye forældre, hvervning af samme o.m.m.
I den forbindelse bliver der på vores næste klausurmøde den 23. februar rig lejlighed til at drøfte
et strategipapir, der præsenteres for hovedstyrelsen på Jaruplund Højskole. Det er et papir, som
generalsekretæren i sparring med vore amtskonsulenter har udarbejdet.
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Strategipapiret skal selvfølgelig også diskuteres på de mange distrikts- og
amtsgeneralforsamlinger, der bliver holdt fra nu af og frem til foråret. For at få et overblik og et
mere indgående kendskab til vore forsamlingshuse, opfordrer jeg både amtsstyrelserne og de
distriktsbestyrelser, der administrerer eller er brugere af et foreningshus, at invitere mig til
informationsmøder og besigtigelsesture.
SSF's resultataftale.
I Danmark skal der spares. Hvert ministerium skal spare 2 pct. hvert år fra og med i år og frem til
2019. Det er helt efter grønthøstermetoden.
Lykkeligvis er Sydslesvigbevillingen undtaget fra regeringens såkaldte omprioriteringsbidrag på
årligt 2 pct. Var Sydslesvig blevet ramt af denne nedskæring, ville det grangiveligt have medført
lukning af institutioner.
Fritagelsen takkede jeg på vegne af mindretallet formanden for Folketinget Pia Kjærsgård og
formand for Sydslesvigudvalget Kim Andersen for på vores sidste Folketingstur.
Statens fremskrivningsprocent svarer til det bevillingsløft, SSF har fået for 2016, nemlig 0,7 pct.,
godt og vel 3,2 millioner euro. Vi havde søgt om godt og vel 3,7 millioner euro for at kunne
dække vort underskud på 425.000 euro, hvilket ville have svaret til, at Sydslesvigudvalget havde
bevilliget en fremskrivningsprocent på 15,7 pct.
Efter en henstilling fra Styrelsen for Uddannelse og Kvalitet har SSF måttet ændre sin
regnskabspraksis. Fremover skal afskrivninger på materielle anlægsaktiver føres som en
omkostning i driften. Hidtil har SSF bogført afskrivningerne på sine ejendomme i
balancen/egenkapitalen, hvilket ikke har været i overensstemmelse med god dansk
regnskabspraksis.
Den ændrede regnskabsmæssige håndtering har medført, at afskrivningen på 2 pct. på vore
faste ejendomme har slået et hul på 425.000 euro i SSF's budget. Nu står SSF over for opgaven
at skulle reducere foreningens omkostninger med de nævnte 425.000 euro.
Hvordan vi finder de penge i vort budget, kommer vi ind på under det lukkede møde.
Mindretalsrådet.
Bare lige kort til hovedstyrelsens orientering, så er det det danske mindretal, der beklæder
formandsposten i mindretalsrådet i 2016. Jeg har i henhold til turnusordningen overtaget posten
efter Karl-Peter Schramm, formand for Saterfriserne.
Ud over at mindretalsrådet sammen med mindretalskommitteret Hartmut Koschyk tager initiativ
til, at de fire autoktone mindretal kommer på dagsordenen i Forbundsdagen og Forbundsrådet,
vil der arbejdes videre på at opnå institutionel støtte fra Berlin til det frisiske og det danske
mindretal.
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Flagstangsgate.
En embedsmand i statsministeriet havde foranlediget en optælling af Danmarks statslige
flagstænger. Omkring 350 flagstænger står ved de statslige bygninger i Danmark.
Ambassaderne i udlandet er ikke talt med.
Denne flagstangstælling havde embedsmanden foretaget på egen hånd, efter at han for nogle
måneder siden havde hørt statsministeren Lars Løkke Rasmussen udtale, at han er en kæmpe
tilhænger af Rigsfællesskabet. Han elsker Grønland, Færøerne (han er jo gift med en færing) og
Danmark, hvorfor han mener, at dette skæbnefællesskab burde værdsættes noget mere. I sit
ministerium havde han luftet tanken om, at man burde flage med det færøske flag den 25. april
og det grønlandske den 21. juni, som Danmark flager den 5. juni.
Da jeg læste om flagstangsgate-sagen tænkte jeg, elsker statsministeren ikke Sydslesvig og det
der boende danske mindretal? Vi er dog også en del af Norden. Vi er faktisk porten til Norden.
Og selvom vi ikke i statsretlig henseende er en del af rigsfællesskabet, da vi befinder os uden for
rigets grænser, så anser jeg os dog i et nationalhistorisk perspektiv som en del af dette
rigsfællesskab.
Mange bånd ud over de historiske knytter os til Danmark, kongehuset og Norden i det hele taget.
Så derfor vil det i min optik ikke være forkert, hvis også det danske mindretal fik sin flagdag som
Grønland og Færøerne.
Jeg beskyldes for at have udtalt, at der i så tilfælde skulle flages med et sydslesvigsk flag, de to
blå løver på gul bund. Det har jeg aldrig sagt. Nej, jeg tænkte med det samme, at der skulle
flages med Dannebrog. Men for at markere, at der er en forskel mellem Sydslesvig og Danmark
kunne man jo forestille sig, at der var broderet to blå løver i det ene felt.
En sådan flagdag for det danske mindretal i Danmark ville være med til at synliggøre vores
eksistens i befolkningen og være med til at styrke båndene endnu mere hen over den dansktyske grænse.
Tak for jeres opmærksomhed.
Mødelederen takker for beretningen og opfordrer til diskussion.
Jens A. Christiansen takker for at SSF har indstillet ham til Ridderkorset. Også en tak til
generalkonsulen for at både han og ambassaden har støttet indstillingen og tilføjet yderligere
sætninger, hvilket han er dybt taknemmelig for. Den tildelte ære og arbejdet i Sydslesvig er
motivation til at fortsætte arbejdet med at fremme netop SSF og det danske sprog og kultur i
Sydslesvig. Tusind tak til hovedstyrelsen som samarbejdspartnere, der har bidraget afgørende til,
at han nu har modtaget Ridderkorset. I en audiens hos Dronningen i går takkede han for
udmærkelsen. Det var en meget behagelig og intens samtale, Dronningen har stor interesse for
Sydslesvig og følger med i, hvad der foregår hernede og glemmer os ikke ved officielle
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sammenkomster i Sønderjylland, og Majestæten sluttede samtalen med at sige: Hils i
Sydslesvig.
Gerd Pickardt: Er i forbindelse med Samrådets samarbejdsaftale utilfreds med formuleringen i
tillægsprotokollen: ”Samrådet er enig om, at de tilsluttede organisationer afklarer deres fremtidige
organisatoriske placering i forhold til Samrådet og SSF inden for de næste tre år.” Dette er ikke
Samrådets opgave, dette er et spørgsmål mellem SSF og de respektive foreninger. De tilsluttede
foreninger er valgt ind i Samrådet, har haft sæde der fra starten. Havde ønsket, at SSF havde
afvist at ville drøfte det.
Annemarie Erichsen: Mener, at SSF´s hovedstyrelse skal beslutte, om de tilsluttede foreninger
har sæde og stemme i dette gremium. Det har andre ikke indflydelse på, SSF bestemmer. Ved
mødet i morgen aften kan der fremkomme ønsker, men SSF´s hovedstyrelse alene afgør det. Vi
vil selvfølgelig gerne sidde i Samrådet, vi hører til der.
Jon Hardon Hansen: Hvis det er De tilsluttedes holdning, at det ikke tilkommer Samrådet at føre
en sådan diskussion, er det det, der er tilbagemeldingen fra mødet i morgen. Vi har sagt ja til at
ville drøfte det, men ikke til, som flere medlemmer i Samrådet ønsker det, at de tilsluttede enten
skal forlade Samrådet og fortsat være repræsenteret i SSF´s hovedstyrelse med 3 medlemmer,
eller at de opgiver deres repræsentation i hovedstyrelsen og bevarer deres sæde i Samrådet.
Den beslutning skal vi træffe efter drøftelsen på mødet med De tilsluttede i morgen. For mig at se
hører De tilsluttede hjemme i Samrådet, også på baggrund af, at de repræsenterer 10.000
medlemmer i mindretallet. Vi må så også argumentere med, at De tilsluttede er frie til at stemme
som de vil i Samrådet og ikke blot følger SSF´s holdning til de enkelte emner.
Preben K. Mogensen: Naturligvis skal De tilsluttede også fremover være med i Samrådet. Vi skal
altid have den frihed organisationerne imellem, at vi siger, hvis vi ikke er indforstået med nogle
ting, og derfor kunne SSF ikke sige nej til denne drøftelse. For mig er regionsmodellen stadigvæk
fremtiden for mindretallet.
Steen Schröder: Det er uheldigt, at vi har åbnet op for, at De tilsluttede kan ryge ud i det
yderligere forhandlingsforløb. Nu gælder det om, at De tilsluttede viser den interesse, SSF påstår
der er. En anden forening, hvor jeg har sæde, havde fået invitationen til mødet i morgen men
anede ikke, hvad det drejede sig om. Der ligger et stykke arbejde foran os med at gøre De
tilsluttede opmærksomme på, hvad det betyder.
Annemarie Erichsen har indtryk af, at der er sket store fremskridt i den retning, efter at man har
indført to årlige møder mellem SSF og De tilsluttede.
Gerd Pickardt understreger, at De tilsluttede har været repræsenteret ved alle samrådsmøder og
altid har sagt deres mening og kommet med kommentarer. Men vi ved alle, at hvis Samrådet har
9 stemmer, at flertalsbeslutninger kunne falde ud til fordel for SSF, idet man mener, at De
tilsluttede = SSF.
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Jens A. Christiansen: Som regel er der enighed mellem SSF og De tilsluttede. Som jeg hører det
mener I, at hovedstyrelsen skal have en klar holdning til, hvordan De tilsluttedes position skal
være i forhold til det rejste spørgsmål – enten i Samrådet eller som tilsluttet SSF. I hele
processen har vi haft den grundholdning, at De tilsluttede helt naturligt hører med til SSF OG
Samrådet. Derfor er spørgsmålet, om hovedstyrelsen i dag kan give et klart mandat til SSF´s
ledelse i forhold til mødet i morgen om, at der fra SSF´s side er opbakning til, at vi bibeholder den
nuværende struktur med De tilsluttedes naturlige forankring i SSF jf. § 16, og at De tilsluttede
også fremover har deres egen repræsentation i Samrådet.
Jon Hardon Hansen præciserer, at Samrådet med den nye samarbejdsaftale ikke har
kompetence til at ekskludere to medlemmer fra De tilsluttede, der fremover vil have én stemme.
hvis De tilsluttede og hovedstyrelsen beslutter, at alt bliver, som det er,

7. Nyt fra SSF´s udvalg
Gitte Hougaard-Werner: Årsmødeudvalget har netop udsendt ”Køreplan til det gode årsmøde”,
som vi blev opfordret til på sidste evalueringsmøde. Køreplanen er sat sammen, så det er
interessant for dem, der har arrangeret årsmøde i mange år, men også for de nye. Papiret er kun
ment som en hjælpende hånd, en tjekliste, og den ligger også på vores hjemmeside. Deadline for
indsendelse af årsmødeskemaer er 9. februar, og jo hurtigere vi får skemaerne ind, jo tidligere
kan vi begynde med planlægningen. Derudover er vi ved at fremstille undervisningsmateriale
med henblik på årets motto. Vi vil gerne have en positiv drejning af det provokative motto, så vi
kan få en god diskussion om, hvorfor Sydslesvig netop rager os alle. Plakaten præsenteres på
hovedstyrelsesmødet i marts, og vi håber, den vil understrege det, vi nu har sat i gang. Vi har
fået en god kontakt til skolerne, der vil tage mottoet op med de enkelte klassetrin. Udvalget er
altid åbent for nye idéer.
Bjørn Egeskjold: Den nye jazzfolder er ude, og der er udsolgt til koncerten i morgen her på
Flensborghus med ”Blicher, Hemmer, Gadd”. Nørregadefolderen er også ude. Koncerten med
Sigurd Barrett Trio er grundet sygdom skubbet fra 13. maj til 16. juni. I december afholdt vi
støttekoncert til fordel for Refugees Welcome, hvor vi havde et overskud på 1.900 euro, som vi
har købt gavekort for. Derudover har vi fået tilskud fra ”Kurskultur” til 2 projekter ”Running Sides”
i samarbejde med Friisk Foriining og BDN og et satireprojekt i samarbejde med BDN.
Vestkystkultur starter med Almost Irish den 30. januar i Husum og fortsætter 19. februar med
Østre Gasværk i Tønning. 11. februar er der foredrag med Lykke Friis i Harreslev samt koncert
med Tradish på Hanved Danske Skole 13. februar.
Hauke Paulsen: Den 10. december havde vi den traditionelle familiejulekoncert med
Sønderjyllands Symfoniorkester i Egernførde, og vi er nu startet op efter julepausen med
teaterforestillingen ”Hunden er rask” her på Flensborghus. Den 1. februar spilles ”Rent mel i
posen” på Flensborg Teater. Desværre bliver vi nødt til at aflyse Teatret Møllens forestilling
”Hexerie eller blind alarm” i Egernførde den 5. februar, da der kun var solgt 8 billetter. Den 9.
februar har vi ”Ildfuglen” med Dansk Danseteater på Husumhus.
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Preben K. Mogensen: Vi kan godt være resultatet fra støttekoncerten bekendt. Formanden var i
sin beretning inde på Danmarks image. Her studsede jeg over, at medieomtale ikke betyder det
mindste men derimod hvad man snakker om på debatmøder etc. Det er vigtigere, at man har
sådan noget som en støttekoncert, den personlige kontakt er vigtigt – at man er til stede. Tak til
formanden for de klare ord. Ser frem til årsmødeplakaten med årets motto. Næste år kan vi
markere 500 året for reformationen i 1517; det skulle nok være muligt at finde et årsmødemotto,
der binder det kirkelige, det lutherske, det folkelige, det kulturelle og det danske hos os i
mindretallet sammen til et slagkraftigt og meget umiddelbart forståeligt og optimistisk motto.

8. Landsmødets protokol
Jens A. Christiansen: I mange år har vi på sekretariatet drøftet, hvordan vi kan få en slankere og
mere optimeret landsmødeprotokol. Nu refereres alt, hvad der siges på mødet, hvilket er et stort
arbejde, der kræver mange ressourcer. Foreslår at vi i stedet får en beslutningsprotokol og
fastholder landsmødet digitalt.
•

Konklusion: Hovedstyrelsen vedtager enstemmigt, at protokollen fra landsmødet
fremover bliver en skriftlig beslutningsprotokol, og selve mødet arkiveres digitalt.

9. Orientering om SSF´s kontaktarbejde på Christiansborg
Jens A. Christiansen: Formålet med Sydslesvigsk Forenings informations- og kontaktarbejde på
Christiansborg er at vedligeholde og udvide netværket på Christiansborg og Slotsholmen, så det
danske mindretal opleves som en levende del af det danske politiske og offentlige liv.
Efter valget i juni 2015 rykkede mange nyvalgte medlemmer ind i Folketinget, der skal orienteres
om det danske mindretal og det dansk-tyske grænseland. Det drejer sig dels om mindretallets
aktuelle situation, og dels om formidling af den historiske og kulturelle baggrund for mindretallet.
Bonn-København erklæringerne
Et gennemgående tema i 2015 var 60-året for Bonn-København erklæringerne og
dokumenternes betydning for det dansk-tyske grænseland. Navnlig den frie bekendelse,
ligestillingsaspektet og SSW’s fritagelse fra spærregrænsen, samt den symmetriske
mindretalsordning i et grænseland var emnekredse, der også havde relevans i den aktuelle
mindretalspolitiske situation i Europa, så det var noget, der interesserede politikerne meget. Et
andet fokuspunkt var den generelle europæiske mindretalspolitiske situation i en bredere
sammenhæng – navnlig også set i forhold til det arbejde, der finder sted i FUEV. Jeg har ikke
mindst orienteret om FUEV’s Minority Safepack, som jo for nogle år siden blev sendt til EUKommissionen men blev afvist, men det er altså et tema, som fortsat interesserer de politikere,
der dels sidder i Europa-udvalget men også Udenrigspolitisk Nævn. Jeg forsøger på den måde
også at bidrag med mindretalspolitiske emner, der rækker ud over vores eget grænseland.
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Regelmæssige samtaler med politikere på Borgen og relevante embedsmænd på Slotsholmen
samt udgivelser af nyhedsbrevet ”Sydslesvig Aktuelt”, som I jo også får tilsendt, som der var 7 af
sidste år. Vi har også debattidsskriftet ”SYDSLESVIGmagasin”, som også på en eller anden
måde hører til vores arbejde på Christiansborg. Det deles ud til alle MF`ere, når det udkommer 34 gange om året. Disse er vigtige kommunikationsplatforme. Dertil kommer tilrettelæggelse af
mindretallets deltagelse i kulturnatten på Christiansborg og i Folkemødet på Bornholm samt
arrangementer og besøg i Sydslesvig.
150-året for stormen på Dybbøl
Vigtigt er lige endnu engang at nævne SSF's engagement i markeringen af 150-året for stormen
på Dybbøl. Højdepunktet i 2014 var markeringen af 150-året på Christiansborg i forbindelse med
SSF's og Grænseforeningens Folketingstur. Folketingets markering af 1864 med blik for det
dansk-tyske grænseland var koordineret i tæt samarbejde med SSF. Som noget enestående var
det første gang, at såvel en delegation fra det danske som det tyske mindretal officielt i
fællesskab deltog på Christiansborg for at markere en grænselandshistorisk begivenhed som
1864. I sig selv et positivt tegn for den fredelige udvikling i grænselandet. Utænkeligt for blot få år
siden. Denne historiske begivenhed, som alle involverede talere fremhævede, kan direkte
adresseres til SSF. Det var SSF, der i forbindelse med tilrettelæggelsen af arrangementet på
Christiansborg, foreslog dette historiske skridt. Det er vigtigt at fremhæve, at på den måde har
SSF helt konkret været med til at bevæge samearbejdet og samvirket i grænselandet endnu
længere væk fra mod-hinanden hen imod med- og for-hinanden.
Karaktersagen
Karaktersagen, hvor det gjaldt om at sikre de sydslesvigske studenter fortsat samme
optagelsesvilkår til videregående uddannelse som gældende for studenter i Danmark, blev vendt
med centrale uddannelsesordførere og adskillige MF’er. Samtidig gennemførte Skoleforeningen,
Sydslesvigudvalget og Grænseforeningen et målrettet lobbyarbejde over for Ministeriet for Børn,
Undervisning og Ligestilling samt Ministeriet for Forskning, innovation og videregående
uddannelser.
I forbindelse med en ændring af optagelsesbetingelserne for tyske studenter, der ønsker at læse
i Danmark (i slipstrømmen på en EU-harmonisering), var det danske mindretals studenter som,
bekendt medregnet i denne gruppe af udenlandske studerende.
Efter en lang og sej kamp lykkedes det Skoleforeningen og andre aktører at sikre de
sydslesvigske studenter fortsat særregler for optagelse på videregående uddannelser i Danmark.
Den ministerielle håndtering af sagen viser og viste, at der er behov for kontinuerlig oplysning om
det danske mindretal og Danmarks officielle politiske, kulturelle og finansielle forbindelseslinjer til
Sydslesvig. Vore studenter er jo ikke tyske studenter, men sydslesvigske studenter udrundet af
mindretallets danske skolevæsen. Det tog en del tid at få dette klarlagt både overfor politikerne
og ministerierne, men det lykkedes til sidst, og i den sammenhæng har SSF qua arbejdet på
Christiansborg haft en lille andel af det heldige udfald.
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Dobbelt statsborgerskab
Loven om dansk dobbelt statsborgerskab trådte i kraft 1. september 2015. Det betyder, at
rigsdanske bosat i for eksempel Sydslesvig nu har mulighed for at søge tysk statsborgerskab
uden at skulle opgive det danske. Gitte er et eksempel derpå. SSF har støttet denne ændring, og
i særlig grad i samtaler og gennem høringssvar og foretræde for Folketingets Indfødsretsudvalg,
hvor formanden og undertegnede mødte op, har vi gjort opmærksom på, at en øget mobilitet hen
over grænser som følge af globaliseringen også bør kunne åbne for, at danske sydslesvigere
bosat i Sydslesvig kan erhverve et dansk statsborgerskab ved siden af deres tyske. Derved vil
sydslesvigere mener vi kunne få mulighed for personligt at bekræfte bekendelsen til dansk
sindelag samt de historiske og folkelige bånd til Danmark.
Venstre-regeringen, altså mindretalsregeringen, har indgået en bred politisk aftale om dansk
statsborgerskab, hvor der i en passus lægges op til en nærmere undersøgelse af mulighederne
for, at sydslesvigere lettere får adgang til dansk statsborgerskab. Forudgående politiske
sonderinger peger på, at der er en bred politisk opbakning til spørgsmålet, og at den juridiske
side af sagen må kunne løses gennem entydige, men rimelige kriterier for dokumentation af den
enkeltes tilknytning til det danske mindretal. Sydslesvigudvalget og SSF følger det videre
politiske forløb nøje. Nu skal det siges, at i mellemtiden er andre sager øverst på dagsordenen,
så det kan nok tage lidt tid, men jeg prøver på at holde skruen i vandet.
For det dansk-tyske grænselands vedkommende har den positive mellemfolkelige forståelse hen
over grænsen, ikke mindst med afsæt i Bonn-København erklæringerne fra 1955, fremmet
anerkendelsen af mindretallene og deres ligestilling. Det er ét af de argumenter, vi bærer frem for
et dobbelt statsborgerskab for sydslesvigere. Internationalisering og den europæiske
integrationsproces i særdeleshed har medvirket til en øget interkulturel forståelse. Og respekt for
merværdien af sproglig og kulturel mangfoldighed har netop i grænselandet vist sig at styrke det
kulturelle samvirke. Der er blevet skabt grobund for en fredelig sameksistens ikke ved
ensretning, men på basis af at ville de andre uden at opgive sig selv. En udvikling, som udgør en
af grundstenene i det venskabelige forhold mellem Danmark og Tyskland. Trods alt.
Den aktuelle ekstraordinære flygtninge- og migrationssituation ændrer efter min mening ikke
grundlæggende ved dette dansk-tyske forhold.
SSF har i sit kontaktarbejde på Christiansborg fremhævet, at det danske mindretals synsvinkel
ikke er udtryk for en forældet nationalpolitisk position vendt mod vore tyske venner. Der er tale
om et anliggende, der tværtimod udspringer af en positiv forståelse for et åbent samarbejdende
dansk-tysk grænseland, hvor det burde falde helt naturligt, at en person tilhørende et nationalt
mindretal ud over at være statsborgerretligt tilknyttet sit bopælsland har mulighed for at søge det
statsborgerskab, der rummer og symboliser vedkommendes kulturelle og sproglige ståsted. Det
er hovedargumentet, som vi også har tilslutning til fra en lang række politikere.
Flygtninge- og migrationskrisen
Det er indlysende, at vi som mindretal er og skal være optaget af, at det grænseoverskridende
samarbejde kan fortsætte og videreudvikles, også sådan som formanden var inde på det. Den
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frie bevægelighed er et gode og et ideal, vi skal holde fast i. Dette synspunkt kan man håndtere
på flere måder. På SSW’s og de tyske partiers måde, eller ved at leve op til det, vi som mindretal
mener, vi er så gode til: brobygning. Det vil sige oplysning og forståelse til gavn for et konstruktivt
samvirke mellem dansk og tysk.
I mit kontaktarbejde på Christiansborg ser jeg det som min opgave at repræsentere Sydslesvig
afbalanceret og med fokus på det danske og et grænseland, hvor kulturel mangfoldighed er
regionens særkende og styrke. Men også med blik for at kunne se ud over vores egen regionale
og til tider provinsielle tallerkenrand og se virkelighedens verden i et europæisk, ja, globalt
realpolitisk perspektiv.
Et eksempel på en mere overordnet indgang til emnekredsen fremgår af SSF's nyhedsbrev
”SydslesvigAktuelt” fra den 15. december 2015. Jeg citerer:
”Den mellemfolkelige forståelse mellem Danmark og Tyskland skal hele tiden vedligeholdes. Det
mærker ikke mindst vi i det danske mindretal. Der er over for vore tyske medborgere et generelt
behov for mere oplysning om dansk folkestyre, politisk kultur og den danske samfunds- og
velfærdsmodel, der bygger på et solidarisk fællesskab på tværs af alle borgere samt ret og pligt.
Den tyske reaktion over for Danmark og andre EU-medlemslande hænger udpræget sammen
med forbundsrepublikkens særlige historiske forudsætninger. Udvikling af en demokratisk stat
hvilende på individets grundlæggende menneskerettigheder og retten til asyl for politisk forfulgte,
nedfældet i forfatningen fra 1949, har været udgangspunkt for Tysklands selvforståelse som
retsstat og udenrigspolitiske linje efter Anden Verdenskrig.
Selv om Tyskland de seneste år har indtaget en mere markant politisk lederposition i Europa
(delvist for at udfylde et tomrum), spiller landets historie fortsat en væsentlig rolle i håndtering af
udfordringer som flygtningekrisen. Den tyske befolkning ved, hvad det vil sige at leve under et
diktatur og være på flugt, både i forhold til naziregimet og DDR-tiden. Der er tale om et kollektivt
erfaringsrum, der går videre fra generation til generation. I efterkrigstidens Tyskland har etik og
moral således en særlig betydning i den politiske udvikling og løsning af tidens udfordringer.”
Citat slut.
Jeg nævner dette som eksempel på, på den ene side at forklare, hvordan forholdene er i
Danmark og behovet for i Tyskland at oplyse om danske politiske og kulturelle
rammebetingelser, samtidig med også at formulere og formidle over for danskere og i dette
tilfælde danske politikere, hvad der delvist er bevæggrund for, at Tyskland har reageret og
forholdt sig til flygtningekrisen, som de har gjort. Dette er vigtigt at formidle til danske politikere og
danskere i al almindelighed.
Til slut vil jeg nævne kommende indsatsområder. Dels fortsætter jeg med informationssamtaler
med de forholdsvis nye MF’ere på Tinge. Der skal selvfølgelig følges op på sagen om dobbelt
statsborgerskab. Der vil fortsat være behov for at orientere om europæisk mindretalspolitik, altså
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FUEN og ikke mindst Mindretallenes Hus, hvor det gælder om at skabe udgangspunkt for at sikre
en dansk medfinansiering ved renovering af huset.
Vi har Folkemødet 2016 i samarbejde med Grænseforeningen og Grundtvigsk Forum. I år vil en
lang række andre organisationer være med i teltet: Efterskolernes sekretariat, Friskoleforeningen
m.fl. Sydslesvigudvalget har også meldt sig på banen med et ønske om at deltage aktivt på
Bornholm. Alt i alt vil SSF, Grænseforeningen og Sydslesvigudvalget kunne råde over 3-4
arrangementer – altså færre end sidste år, hvor vi også havde vores eget telt med. Endvidere vil
vi ikke kunne fastholde vores tidligere teltplads, som var strategisk meget godt placeret, men har
fået tildelt en plads på selve Folkemødepladsen, det man kalder cirkusplads. Der bliver tale om
andre forhold i år, det må vi tilpasse vores aktiviteter til. Det vil blive lidt billigere end tidligere, og
det gør jo heller ikke noget. Nu må vi se, hvordan det spænder af. Vi er med, mener vi skal være
på pletten på Bornholm, fordi SSF og mindretallet selvfølgelig er en del af det folkelige Danmark.
Og så skal der selvfølgelig også arrangeres besøg i Sydslesvig. Foreløbig vil Nordisk Råd
besøge Sydslesvig i juni, hvor vi også er involveret, og vi arbejder også med en idé om at tilbyde
medlemmer af Folketinget en decideret ekskursion til Sydslesvig og Slesvig-Holsten for på den
måde at formidle kendskab til Sydslesvig og selvfølgelig især det danske mindretal. Og så er der
alt det løse.
Tak for ordet!

10. Eventuelt
Anne-Mette Jensen: I forbindelse med distriktsgeneralforsamlingerne har vi i vores amt
bemærket, at det især kan være svært at få valgt folk til kasserer-posterne. Det er nemmere med
formænd, næstformænd og bisiddere. Kasserer-posten er jo forbundet med en del arbejde, og
amtsstyrelsen har diskuteret, om ikke amtssekretariatet kunne tage sig af distriktskasserne, og
distriktsbestyrelserne kunne så koncentrere sig om arrangementer. De steder, hvor der er mange
medlemmer, er det et stort regnskab at holde styr på, at det er ikke alle, der kan magte det. På
den måde ville man også have et bedre overblik over distrikternes økonomi.
Jon Hardon Hansen forslår, at emnet tages op på foreningsseminaret den 23. februar.
Jon Hardon Hansen henviser til Flensborghus´ fane, der jo har løverne påbroderet. Den 14.
marts ville være et bud på en sydslesvigsk flagdag.

15. februar 2016
JAC/jh
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