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Jon Hardon Hansen byder velkommen til hovedstyrelsesmødet i Store Vi. En særlig velkomst til
generalkonsulen og til revisorerne Barbara Ohlson og Søren Kring.
Man synger ”Hilsen til forårssolen”.
Skoleleder Morten Meng fortæller om skolen: Store Vi Danske Skole blev oprettet i 1946 og har i
indeværende skoleår 50 børn fordelt på 1.-6. klasse. Efter sommerferien daler elevtallet dog til
44. 18 elever går i SFO´en, hvor der tilbydes aktiviteter, leg, spil, idræt etc. Da SFO`en ikke har
egne lokaler, benytter man skolen. Der er meget liv på skolen, både i men også uden for
skoletiden: udover at Kvindeforeningen, SSF, SSW og kirken bruger skolen, er der et meget
aktivt spejderliv. UF tilbyder bl.a. badminton, bordtennis, zumba, basketball etc., og kirken står
for minikonfirmander, påskevandringer, julevandringer, julegudstjenester etc. Der er et supergodt
samarbejde alle organisationer og institutioner imellem. Selve skolen har også mange faste
aktiviteter. Der er et godt samarbejde med Vanderup Danske Skole, der har 10 elever, om bl.a.
motionsdagen men også inden for selve undervisningen. Der er klippedag op til jul og andre
julerier samt den traditionelle julefest, hvor 5.-6. klasse opfører et teaterstykke. Vi tager på
udflugter, både til museer og legeparker. Der er fastelavnsfest, påskehalløj og emneuge.
Årsmødet er et tilløbsstykke, hvor alle elever er involveret. Vi tager på lejrskole, de små til
Vesterled og de store hvert andet år til Bornholm. For at tjene penge til Bornholm-turen, har
eleverne på skift hver fredag en kage med, der sælges til 30 cent stykket, lærerne betaler 50
cent. Efter et besøg af Louise Ørsted har vi fået en politik omkring ”den sunde madpakke”. Hvert
andet år afholder vi i samarbejde med børnehaven en sommerfest i forbindelse med Skt. Hansfesten. Foreningerne og institutionerne i Vanderup er involveret. Et nyt tiltag er vandreture en
lørdag om måneden, næste gang i Fröruper Berge. Forældre, elever, lærere, hunde er med, der
er aktiviteter undervejs, og vi slutter på skolegården med kaffe/te, saft og frugt. Hver fredag er
der morgensang, hvor der også gives korte meddelelser. Der er et super godt samarbejdsråd
med konstruktive møder. Vi har et elevråd, der har indflydelse på elevernes dagligdag. Fra HGV
har skolen fået del i foreningens overskud fra salg af julekalender på 1.200 euro. Egentlig skulle
pengene bruges til legeredskaber, men smartboard-beameren i 3.-4. klasse, som bruges til
morgensang, er gået i stykker, så det bruges pengene til, og det er jo stadigvæk til eleverne. På
skolen har vi som alle andre skoler mange meget engagerede personer, lærere, SFO´ere,
pedellen og rengøringsdamer, som yder et godt stykke arbejde i dagligdagen. Som et
skulderklap tager vi engang imellem på udflugt, bl.a. var vi på skolebogsmesse i Århus forbundet
med en kulinarisk oplevelse samt på bryggeribesøg. Vi har brug for gode oplevelser og et
skulderklap indimellem for at kunne mestre de udfordringer, vi har i dagligdagen, især også fordi
der er mange børn med specielle behov der har brug for at blive tilgodeset.

1. Spørgetid for medlemmer af foreningen, jvf. vedtægternes § 12, stk. 7
Der er ingen spørgsmål.
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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 Annette Neumann som mødeleder og spørger, om
der er andre forslag. Det er der ikke. Dermed er Annette Neumann valgt.
Mødelederen takker for valget og konstaterer, at mødet er rettidigt indvarslet og lovligt.

4. Protokol fra den 26. januar 2016
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 ingen punkter under ”Lukket møde”.

6. Formandens beretning
Foreningsudvikling.
Årets klausurmøde på Jaruplund Højskole blev det ønskede startskud til SSF’s kommende
øgede indsats frem mod 2020 at videreudvikle vores kulturorganisations strukturer,
foreningsarbejde og selvforståelse.
Den konkrete fortsættelse på det vellykkede og kreative hovedstyrelsesseminar i februar måned
er så dagens dagsordenspunkt 9 ”Organisering af SSF’s strukturarbejde”. Det skal jo ikke blot
ende med nytænkning, men de mange bolde, der er kommet og kommer i spil i brainstormingprocessen, skal så vidt muligt også omsættes til handling inden for en rimelig kort tidsramme.
Tiden er moden til fornyelse. En fornyelse, der på den ene side tager hensyn til de
formålsbestemte kerneopgaver og foreningstraditioner, men samtidig på den anden side er
omstillings- og forandringsparat med hensyn til udvikling af nye kulturtilbud, nye
organisationsstrukturer på distrikts- og amtsplan, styrkelsen af kulturhusene som moderne
kraftcentre samt SSF’s selvforståelse overordnet set i forhold til mindretallet.
Det er selvfølgelig ikke således, at SSF de sidste 13 år ikke har fornyet sig. Vi er fulgt med tiden,

3/21

hvad eksempelvis angår indførelsen af familiekontingent og centralinkasso. Men vi har også
tilpasset os den stigende digitalisering af vort samfund og menneskers massive brug af
internettet.
Vi har videreudviklet hjemmesiden. Etableret en Facebook-account. Oprettet nyhedsbrevet SSF
Nyt, som sendes ud til medlemmerne per e-mail. Vi har fornyet KONTAKT’s layout, søsat
Sydslesvig-magasinet og Sydslesvig Nyt, som regelmæssigt deles ud til Folketingets
179 medlemmer. Vi har videreudviklet og professionaliseret på tryksager som amts- og
foreningsblade. Det samme gælder for vores mobile udstilling om mindretallet, der er i dag både
er analog og digital.
Men samtidig må vi være ærlige over for os selv og indrømme, at SSF er god til at minde sig selv
om, hvad man plejer at gøre.
Der er ikke noget odiøst i at gøre, som man plejer, men ”pleje” må bare ikke blokere for ønsket
om og behovet for fornyelse. Der må være plads og frihed både for Loke og for Thor. Det
forudsætter, at grundindstillingen i vore distrikts- og amtsstyrelser må være præget af et frisind,
der er åben for at tilgodese alle generationers behov og interesser, der spænder lige fra den sig
hurtigt forandrende ungdomskultur hen til den ældre generations ønske om det genkendelige og
sig evigt gentagende kulturtilbud.
På dette hovedstyrelsesmøde skal vi under dagsordenspunkt 9 vedtage, hvorledes vi sikrer, at
hovedstyrelsens ønskede fornyelses- og forandringsproces ikke bare bliver ved tanker, men især
omsættes til handling. Til det arbejde har vi brug for et udvalg, der dels ikke er så stort, at det
reelt set er uarbejdsdygtig og dels garanterer, at alle valgte organer i vor forening er
repræsenteret.
Tysklandsstrategi.
Mandag den 7. april havde vores generalkonsul Henrik Becker-Christensen inviteret
repræsentanter for Union Bank, Sundhedstjenesten, Skoleforeningen og SSF til et brainstormingmøde på generalkonsulatet for at drøfte den danske regerings strategi for Tyskland.
Det handler i alt væsentligt om, at man ønsker, at det danske erhvervsliv øger sin samhandel
med Danmarks største eksportmarked Tyskland. Især forbundsstaterne Bayern og BadenWürttemberg står i regeringens fokus, idet disse to landes konjunkturer kan fremvise den største
vækst i de forgangne år.
Det drejer sig i alt væsentligt om at markedsføre bl.a. dansk energiteknologi. Tilbyde danske
løsninger vedrørende digitalisering af forvaltningen omkring borger-stat kontakten. Få en fod
inden for i byggebranchen. Styrke den tyske turisme i Danmark, hvor man siden 1995 har mistet
næsten hver tredje tyske overnatning ved kysterne.
Fremdeles skal der videreudvikles på samarbejdet i den dansk-tyske grænseregion, både
Sønderjylland-Slesvig, Region Syddanmark og Slesvig-Holsten samt Region Sydsjælland. I
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grænseregionerne handler det især om beskæftigelse, pendler- og informationstjeneste, skat,
uddannelse, transport, sundhed, tilførsel af kvalificeret to-sproget arbejdskraft og meget mere.
I regeringens strategipapir bemærkes det, at det danske og det tyske mindretal, jeg citerer,
”udgør en væsentlig ressource i relation til styrkelse af den dansk-tyske samhandel. Et meget
stort flertal af begge mindretal tager deres videregående uddannelser i Danmark og er en
ressource, som bør udnyttes i fuldt omfang.”
Derfor vil den danske regering, citat: ”Understøtte, at de danske mindretalsskoler i Tyskland kan
indgå i relevante udvekslingsprogrammer og lignende i Danmark og Norden.”
Tysklandstrategien skal løftes af flere spillere, som eksempelvis Eksportrådet,
erhvervsorganisationer og ambassaden i Berlin. Men også grænselandets generalkonsulat skal
sammen med et opgraderet konsulat i München såvel som et opgraderet dansk handelskontor i
Hamborg til generalkonsulater være med til at omsætte strategien.
Spørgsmålet er så, hvordan det danske mindretal hhv. SSF kan være behjælpelig med at
fremme realiseringen regeringens strategi.
SSF’s spidskompetence er ikke ligefrem erhvervsområdet. Ikke desto mindre kan foreningen
som den danske kulturforening i Tyskland par excellence med dens gode og nære kontakter til
det tyske samfund og dets politiske aktører i grænselandet og i Kiel, samt Berlin og Bruxelles
sikkert agere brobygger. Et netværk, SSF under alle omstændigheder kan stille til rådighed for
den danske regering, om dette ønskes. Endvidere vil SSF kunne informere om forskelle og
lighedspunkter mellem dansk og tysk politik og værdier, kultur, tradition, identitet, mentalitet,
omgangsform og omgangstone. Sikkert kan man også forestille sig, at SSF med målrettede
danske kultur-arrangementer i sammenhæng med danske erhvervsfremstød i Tyskland ville
kunne fremme omsætningen af strategien.
I alt væsentligt tænker jeg, at mindretallet kan være med til at løfte strategien ved hjælp af sine
to-sprogede fællesskoleelever og studenter. Her får vi jo syn for sagn i øvrigt i forlængelse af det
projekt, Sydslesvigudvalget har støttet med 1,2 mill. DKR, som SSF sammen med et dansk
konsulentfirma har fået tildelt. Dette projekt handler netop om at undersøge, opgøre og beskrive,
hvilken værdiøkonomisk tilvækst sydslesvigerne tilfører Danmark.
Her vil det være interessant at få afdækket, hvilken betydning og værditilvækst de to-sprogede
sydslesvigere ansat i danske virksomheder, der eksporterer til Tyskland, tilfører erhvervslivet
hjemme i Danmark. Uanset hvad er jeg sikker på, at vore elever og studenter er en værdifuld
vækstskabende ressource, fordi de i den globaliserede verden er gearet til at handle og agere i
to-tre-fire forskellige kulturer og dermed vant til at hoppe frem og tilbage over sproglige hhv.
nationale grænser og skel.
Under brainstormingen på Generalkonsulatet blev det pointeret, at Danmark har et center for
amerikanske studier, men ikke noget tilsvarende institut for Tysklandsstudier. Der mangler
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således på universitetsniveau et center, der belyser den tyske verden og de tyske forhold. Et
sådant kunne være behjælpelig med at åbne døren ind til det tyske marked, hvis vi da havde et
sådant.
Endelig mangler Danmark det, der svarer til Tysklands Goethe-Institut eller svenskernes
Svenska Institut, der formidler svenske værdier i udlandet.
Pudsigt nok kunne vi i går i Flensborg Avis læse, at formanden for Det danske Kulturinstitut,
Michael Christiansen, ønsker noget tilsvarende, nemlig et Grundtvig-Institut, der i udlandet
arbejder for at udbrede kendskabet til danske værdier og dansk kultur. Det har han nu ikke udtalt
i sammenhæng med lanceringen af Tysklandsstrategien men i forbindelse med det dårlige
omdømme, Danmark internationalt menes at have grundet dets aktuelle flygtningepolitik.
Men netop sådanne Grundvig-Institutter kunne være med til at øge kendskabet til landets
værdigrundlag og derved også være med til at fremme regeringens Tysklandsstrategi. P.t.
fungerer de danske kirker og menigheder i Berlin og Hamborg som en slags Grundtvig-Institutter,
der sammen med ambassaden og generalkonsulaterne udbreder et vist kendskab til danske
værdier, kultur og livsstil i Tyskland.
Konklusionen på mødet på Flensborg Generalkonsulat blev, at mindretallet er åben over for at
være regeringen behjælpelig med at løfte dens strategi ind i Tyskland, og således stille sine
kompetencer til rådighed, der hvor det giver mening, og der hvor vi har ressourcer og plads og
økonomi til det.
Mindretalsrådet.
I sidste uge holdt Mindretalsrådet sit første møde i år i Heidelberg i Zentralrat Deutscher Sinti og
Romas Dokumentationscentrum.
I år er det det danske mindretal, der stiller formanden, som led i et aftalt rotationsprincip. Dermed
afløste jeg Saaterfriseren Karl-Peter Schramm, som har siddet på posten i 2015.
Rådet har formuleret en række mål for 2016-2017:
Der arbejdes fortsat sammen med vores mindretalskommitterede Hartmut Koschyk på at få
gennemført en forbundsdagsdebat om charta-sprogene i Tyskland inden forbundsdagsvalget i
2017. Derudover ønskes en mere generel debat om mindretalspolitikken i forbundsrådet til
efteråret.
Endvidere har Mindretalsrådet sendt en ansøgning til indenrigsministeriet BMI med henblik på at
få mindretalssekretæren Judith Waldes stilling opgraderet fra en 60 procents stilling til en
fuldtidsstilling i løbet af 2017 og 2018.
Det emne, der dog dominerede diskursen på Mindretalsrådets møde i Heidelberg, var
bekymringen over den politiske udvikling i Tyskland i forlængelse af hele
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flygtningeproblematikken.
Det er fuldt forståeligt, at mange borgere ikke kun i Tyskland, men i hele Europa er dybt
bekymrede, angste og usikre på, hvorvidt nationalstaterne kan løse flygtningespørgsmålet på én
for alle involverede parter tilfredsstillende måde. Løsningen er vel en europæisk og ikke en
national. Men det kan ikke være vejen frem mod en løsning, at man ser sig nødsaget til at begå
attentater mod sagesløse mennesker, der er flygtet fra krig, død og elendighed.
I 2015 er der begået ikke færre end 789 attentater mod flygtninge i Tyskland. Heraf er 65 af dem
brandattentater mod beboede som ubeboede flygtningehjem.
Det er rystende at måtte være vidne til, at ikke kun højreradikale kræfter, men også ganske
almindelige borgere i vort samfund er parate til at overskride lovens grænser for at løse
flygtningeproblemet lokalt. At ganske almindelige borgere endda tolererer mordbrande for at
opnå deres politiske mål.
Det er klart, at et mindretal som Sinti og Roma er dybt bekymret over udviklingen i
Forbundsrepublikken, hvor politisk motiveret kriminalitet og fremmedhad i det sidste halve år i
stigende grad atter synes at blive salonfæhig i dette land.
De tyske sinti og roma kan desværre pege på flere og flere eksempler, der vidner om, at
antiziganismen er ved at blomstre op mange forskellige steder her i landet – og det vel at mærke
ikke kun i Østtyskland. Ikke mindst denne negative udvikling har medført, at Zentralrat Deutscher
Sinti und Roma i marts 2015 fik deres eget kontaktudvalg ved indenrigsministeriet.
Her er Mindretalsrådets stilling entydig, samstemmende og solidarisk med sintierne, at der er
nultolerance over for enhver politisk udvikling, der truer retsstatens demokratiske værdier og
rettigheder men også truer mindretallene og deres hverdag og deres sikkerhed og eksistens i
Tyskland.
Tak.
Mødelederen spørger, om der er bemærkninger til beretningen, men det er der ikke.

7. Præsentation af årsmødeplakaten
Gitte Hougaard-Werner: Sydslesvig – hvad rager det dig?
Årets motto har, som jeg allerede har nævnt mange gange, skabt både glæde, forundring og
måske endda forargelse. MEN, der bliver talt om både motto og årsmøderne – og det er da godt.
Allerede inden mottoet var offentliggjort, havde vi taget kontakt til Casper Schack fra DCB og
spurgt, om han havde lyst, mod og tid til at designe årets plakat. Han har tidligere vundet en
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plakatkonkurrence, som årsmødeudvalget havde udskrevet, som nogle måske husker – den med
chokoladeæsken.
Til et sådant formøde mødtes Nina, Casper og jeg på Flensborghus, og vi brainstormede
omkring projektet. Casper sagde ja til at komme med ideer ved vores møde i januar. Nina lovede
så at være den direkte sparringspartner i forløbet. Tak for det, Nina!
Casper præsenterede os for to forskellige retninger, da vi mødtes med hele udvalget. Som
sædvanlig blev der diskuteret frem og tilbage, vendt og drejet på tingene. Casper godt assisteret
af Nina fik en klar opgave at gå videre med.
Ud fra det meget provokerende motto, der for nogen har en meget negativ virkning, var det klart
fra starten, at plakaten skulle være meget positiv. Den skulle give udtryk for det åbne spørgsmål,
lægge op til debat omkring det, at være en del af mindretallet og ikke et lukket, afvisende udsagn
”Hvad rager det dig!” – som: hvad kommer det dig ved! Men netop det åbne spørgsmål ”Hvad
rager det DIG? Det var ikke nogen let opgave!
Plakatens budskab skulle derfor være, at Sydslesvig rager os alle, fordi vi alle sammen med
vores traditioner, vores sindelag, vores bidrag i hverdagen - stort eller lille - i og for det danske
mindretal netop udgør det store puslespil kaldet Sydslesvig. Hver enkelt brik har betydning, om
det er den store identitets- eller sprogdebat, sprogundervisning – undervisning på dansk, en fin
dansk koncert/ et stykke teater, en højskole-sangdag, den hyggelige sysleeftermiddag på dansk
eller et arrangement med mange af de utallige danske traditioner, en dansk fodbold- eller
håndboldkamp, en dansk Gudstjeneste, en dansk bog eller avis – alt sammen tilbud, der gør det
muligt at leve et så dansk liv, som man ønsker. Mange forskellige brikker – ingen må dog
mangle, hvis Sydslesvig skal samles.
Den endelige plakat, som I skal se om et øjeblik, viser netop interaktionen. Den er venlig, den
nævner noget af det, der udgør Sydslesvig lige fra identitet og tolerance til sang og hygge. Det
brogede fællesskab og det fælles danske er symboliseret på en fin måde – hvis I spørger os. En
plakat, der er blevet til i samarbejde og fællesskab mellem udvalg, kulturkonsulent og designer
med ønsket om at sprede budskabet om, at Sydslesvig rager os alle – i hver en krog af
Sydslesvig! Så med den plakat vil vi i hvert fald gerne sige: Vel mødt til årsmøderne 2016!
Bagefter vil jeg præsentere jer for lidt mere, men inden vi gør det, vil jeg gerne sige tak til Casper
for det kæmpestore arbejde og på hele udvalgets vegne overrække to flasker vin (bifald fra
forsamlingen). Plakaten afsløres (bifald fra forsamlingen).
Som I kan se, består plakaten af et Sydslesvig, et puslespil hvor brikkerne respekt, fællesskab,
identitet, tolerance, sang, hygge, sindelag sat sammen, så hvert enkelt kan går ind og se, hvad
står der egentlig på min puslespilsbrik? Hvad er jeg en del af? Hvor er jeg en del af det? Den
største, udfyldte brik er selvfølgelig Dannebrog. Derfor fremhæves ”Sydslesvig” og ”dig” og
spørgsmålstegnet. Vi håber, at I synes den mindsker den negativitet som nogen har haft omkring
mottoet og siger, det rager mig, jeg kan finde mig selv og min puslespilsbrik.
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T-shirten
Efter plakaten kom udkastet til T-shirten. Vi håber, I kan lide den. Den kan bestilles på
sekretariaterne indtil den 29.4. – og det er seneste bestillingsdato, da vi gerne vil kunne levere Tshirten i uge 21, så I kan gå med den i ugerne op til årsmøderne. Bestil via amtet, evt.
optrædende/ aktive børnehave- og skolebørn, der vil have T-shirten på, kan søge om et lille
tilskud hos os. T-shirten koster 8,- € for voksne og 5,- € for børn. Den kan fås i herre- og
damefacon op til XXXL og i de normale børnestørrelser.
FDF-mærker og klistermærker ser ud som T-shirtmotivet dog uden dato.
Undervisningsmateriale
Og så har vi undervisningsmaterialet klar. Udvalget har fået tilskyndelser og inspiration blandt
andet fra Skoleforeningens danskkonsulent Tina Joost. Det bliver sendt ud til alle skoler og vil
være at finde på SSFs og Skoleforeningens hjemmesider til fri download. Der er materiale til
årgangene 1.-6. og 7.-10. Vi håber, de har lyst til at kigge i de og bruge det og tage stilling til,
hvad Sydslesvig rager dem. Vi sender det rundt, så I kan bladre lidt i det – og I er velkomne til at
gøre reklame for også dette tiltag. En stor tak til Lisbeth for layout, hun har gjort et kæmpe stykke
arbejde.
Vi håber I kan lide plakaten og hører gerne jeres kommentarer.
Jens A. Christiansen: Det er en af de flotteste plakater inden for de seneste år.

8. Revideret regnskab 2015, revideret budget 2016 og budget 2017
– orientering, drøftelse og godkendelse
Jens A. Christiansen: Gennemgår nøgleområder i det udsendte reviderede regnskab 2015,
reviderede budget 2016 og budget 2017:
Side 2: Indholdsfortegnelse.
Side 3: Ledelsespåtegning, hvor SSF´s ledelse konstaterer: ”Det er vores opfattelse, at
årsregnskabet giver et retvisende billede af foreningens aktiver, passiver og finansielle stilling per
31. december 2015 samt af resultatet af foreningens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31.
december 2015” samt ”Årsregnskabet indstilles til hovedstyrelsens godkendelse den 15. marts
2016”.
Side 4: Den uafhængige revisors påtegning, altså vore professionelle revisorer fra Sønderjysk
Revision og HPO. Her vil jeg henvise til side 5, hvor man konkluderer: ”Revisionen har ikke givet
anledning til forbehold.” Denne konklusion uddybes efterfølgende: ”Det er vores opfattelse, at
årsregnskabet for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2015 i alle væsentlige henseender er
aflagt i overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 1720 af 21. december 2010. Det er også
vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i
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overensstemmelse med Bekendtgørelse nr. 1720 af 21. december 2010. Det er ligeledes vores
opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de
dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger,
love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis.” Det betyder, at vore
revisioner ikke har forbehold over for de forelagte tal.
Side 6: Regnskabs- og revisionsudvalgets beretning. Det kommer Gerd Pickardt tilbage til
senere.
Side 7: Ledelsesberetningen. Her formuleres en beretning over årets gang med udgangspunkt i
den resultataftale, SSF hvert år indgår med den danske stat hhv. Sydslesvigudvalget. Den ligner
på nogle punkter de tidligere beretninger, men den er selvfølgelig aktualiseret i forhold til
regnskabet 2015. De afsnit, jeg efterfølgende vil læse op, er en konklusion på den udfordring, vi
har haft i SSF, og som vi har drøftet i hovedstyrelsen tidligere, nemlig, hvordan håndterer vi at
afskrivninger flyttes fra balancen til driftsregnskabet. Der var tale om, at det ville medføre et
regnskabsmæssigt hul på 425.000 euro. Her har revisorerne og bogholderiet sammen med
ledelsen fundet frem til en løsning, der præsenteres i dag. Løsningen er, at via afskrivninger
opfanger vi 190.000 euro, og via besparelser og kommende lejeindtægter vil vi kunne sikre
234.000 euro, og det gælder også de kommende år. Afsnittene lyder:
”I 2015 balancerer driftsregnskabet med indtægter på 5.776.514,40 euro og udgifter på
5.817.271,95 euro og udviser dermed et underskud på 40.757,55 euro.
Årets resultat er en konsekvens af, at SSF har valgt en regnskabspraksis, hvor afskrivningerne
på bygninger ikke mere konteres direkte på egenkapitalen, men i henhold til god dansk
regnskabsskik bogføres som en omkostning i resultatopgørelsen. Ændringen i regnskabspraksis
er et krav fra revisorerne og Tilsyns- og Kvalitetsstyrelsen med virkning fra regnskabsåret 2014.
Som en konsekvens af drøftelser med revisorerne og Tilsyns- og Kvalitetsstyrelsen og afledte
revurderinger af nytteværdien af vores ejendomme, stod det os klart, at det retvisende billede af
vores årsregnskab ville blive forbedret, dersom vi tidligere havde indført den i 2014 introducerede
regnskabspraksis med løbende afskrivning af vores ejendomme over resultatopgørelsen.
Ved en genberegning af vores ejendomsværdier med bagudvirkende implementering af denne
afskrivningsprofil kunne vi konstatere, at vi opnår et bedre udtryk for ejendommenes nytteværdi
end den hidtil indregnede. Denne genberegning flugter bedre med de erfaringer, vi de seneste år
har opnået ved afhændelse af ejendomme.
Vi har derfor korrigeret de historiske indgangsværdier for ejendommene betydeligt, idet vi har
indregnet afskrivninger på disse bygninger fra anskaffelsestidspunktet, hvormed vi med
tilbagevirkende kraft har implementeret den praksis, som i årsregnskabet 2014 blev introduceret.
Dette betyder at egenkapitalen og balancesummen er reduceret med 8,6 mio. euro.”
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Dette er med til at finde en afbalanceret løsning på vore udfordringer i de seneste måneder.
Efterfølgende i ledelsesberetningen gennemgås SSF´s forskellige hovedaktiviteter. Det
interessante er, om vi opfylder de mål, vi satte os resultataftalen 2015. På side 14 kan ses, at vi
har opfyldt i alt 19 af 21 delmål med en samlet vægt på 98,2 procent.
Side 15: Anvendt regnskabspraksis. Her er en længere forklaring på fremgangsmåden med
hensyn til den korrektion, der er sket af værdien af vore ejendomme. Jeg anbefaler, at man
kigger på afsnittet ”Ændring i anvendt regnskabspraksis / ændringer af fundamentale fejl”. Vi har
ikke begået fejl, men i og med at vi ændrer vores regnskabspraksis, kalder man det, at man
ændrer fundamentale fejl.
Side 19: Her kan man se, at regnskabets design har ændret sig, idet vi nu prøver at læne os op
ad den aktuelle danske regnskabspraksis. Det vil sige, at vi nu har en resultatopgørelse stillet op
på denne måde. Vi har indtægter i alt på 5.776.514,40 euro, og slutresultatet udviser et
underskud på 40.757,55 euro. Disse punkter henviser til et efterfølgende notesystem, hvor man
dykker ned i de enkelte poster.
Side 20-21: Jens-Søren Jess gennemgår balancen: Her har beklageligvis indsneget sig en fejl,
idet balancesummen er 12.822.408,41 euro, og ikke som der fejlagtigt står på side 20
12.822.408,33 euro. Under aktiver står vore ejendomme til 10.634.751,86 euro inkl. Inventar.
Fondsmidler i Slesvigsk Kreditforening og vore aktier i Union-Bank og Flensborg Avis er opført
med 1.781.104,92 euro, og vi har anlægsaktiver i alt på 12.415.8565,78 euro. Under
omsætningsaktiver har vi vore debitorer på 119.263,45, periodeafgrænsning på 19.460,08, i alt
138.723,53 euro. Debitorer er f.eks. lejetilgodehavender. Vores likvide beholdning er på
267.828,02 euro. Dette beløb omfatter bankbeholdninger, sparebøger, kaution. Dette giver
omsætningsaktiver på i alt 406.551,55 euro, og dermed er aktivbeløbet 12.822.408,33 euro. På
passivsiden har vi vores ejendomme, der efter nedskrivningen nu er tilpasset og på 6.022,955,66
euro. Fondsmidler i Slesvigsk Kreditforening står også på passivsiden med 1.713.4358,92 euro.
Det giver en egenkapital på i alt 7.736.414,58 euro. Vi har langfristede gældsforpligtelser på
4.429.778,61 euro. Dette beløb er inklusive byggestøttefonden, der står opført i regnskabet med
3.233.843,95 euro. Det drejer sig om gamle anlægsmidler, som på et tidspunkt rykkes op til
vores egenkapital. Vi har kortfristet gæld: kreditorer på 90.878,987, gæld til pengeinstitutter på
171.128,79, anden gæld på 394.207,45, i alt 656.215,22. Det betyder, at vore samlede
gældsforpligtelser er på 5.058.993,83 euro. Passiver i alt er på 12.822.408,41 euro.
Regnskabet er blevet mere omfattende. Siderne 20-27 er efter dansk regnskabslov, og de
efterfølgende sider er det gammelkendte efter tysk regnskabslov. Således opfylder vi begge
lovmæssige krav, hvilket er meget vigtigt.
Side 22: Noter er vedlagt til balancen og til regnskabsoversigten og uddyber de enkelte punkter.
Under punkt 1 de primære indtægter, under punkt 2 andre driftsindtægter fra dansk og tysk side
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samt øvrige indtægter. Under punkt 3 er personaleomkostninger specificeret. Punkt 4 er andre
driftsomkostninger, tab ved salg af Toosbüygade. Salget stod opført med et højere beløb i
aktiverne end salgsprovenuet, derfor har vi et tab, der står her med 112.011,69. Dette opvejes af
salget af bygningen i Knuthstrasse. Punkt 5, øvrige finansielle omkostninger, er renteudgifter,
især mellemfinansiering i forbindelse med Slesvighus.
Side 23: Punkt 6, grunde og bygninger. Her har vi akkumuleret afskrivninger på i alt 9.993.057,46
euro. Her ses, at vore aktiver hidtil har været på lidt over 20 mio. og nu er rettet til 10.615.932,56
euro. Her er en detaljeret oversigt over vore afskrivninger på 139.468,89 under SSF´s
ejendomme og 50.656,51 under pensionistboliger. Disse to beløb giver tilsammen 190.125,40
euro. Vi havde jo budgetteret med 415.000 euro, og på grund af den foretagede rettelse i
regnskabet har vi sparet ca. 235.000 euro. Punkt 7, driftsmidler og inventar ligger nu på
18.819,30 euro. Punkt 8, værdipapirer på i alt 1.781.104,92.
Side 24: Punkt 9, likvide beholdninger er specificeret. Punkt 10, egenkapital. Her har vi vores
kapitalkonto minus underskud. Her nævnes igen Slesvigsk Kreditforening, opsamlingsmidler fra
1952 og 1956 i forbindelse med A.P. Møller. Disse midler blev samlet for at kunne give byggelån
til mindretallets medlemmer. Punkt 11, langfristede gældsforpligtelser. Her har vi igen
byggestøttefonden med 3.233.843,95 euro. Derudover vore låneforpligtelser med bl.a. byggelån
til SSF´s pensionistboliger på 772.112,67 euro. Dette hviler i sig selv med lejeindtægter
pensionistboliger. Vi har haft banklån i Union-Bank på 336.902,37 euro, alt i alt langfristede
gældsforpligtelser på 4.439.778,61 euro.
Side 25: Punkt 12, gæld til pengeinstitutter. Her har vores løbende konto været i minus. Punkt
13, anden gæld. Det er afgrænsning af løn og skat, sygekasser. Punkt 14, eventualforpligtelser SSF har givet en kaution på 150.000 euro overfor Slesvigsk Kreditforening. Den er også med
under balancen.
Side 26: Regnskabet, som vi kender det. Her har vi de fire formueområder: A - Kulturelt område
med udgifter på 3.651.039,05 euro og indtægter på 4.132.466,38. B – Formueforvaltning med
udgifter på 1.327.6909,01 og indtægter på 1.203.781,16 euro. Også her er det regnskabsteknisk
vigtigt, at vi er opmærksomme på, at vi har lejeindtægter på regnskabsområdet. Når vore
ejendomme udgør 23 % af vores regnskabsvolumen, skal vi være klar over, at vi også har 22 %
lejeindtægter. C – Skattefrie forretninger med udgifter på 606.896,48 og indtægter på
375.910,88. Teater og koncerter er den største post med udgifter på 387.012,52 og indtægter på
259.432,41. D – Skattepligtige forretninger med udgifter på 243.366,19 og indtægter på
76.075,76. Vi har samlede udgifter på 5.828.991,73 og indtægter på 5.788.234,18 og et
underskud på 40.757,55.
Reinhard Hossenfelder spørger, hvorfor vi ikke har fået tilskud til Danevirke Museet. Hertil svarer
Jens-Søren Jess, at vi har fået et tilskud fra Kiel, det figurerer under det globale tilskud.
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Petra Mohr: Der er opført tilskud til andre organisationer, bl.a. til Skoleforeningen. Er disse tilskud
øremærkede? Hertil svarer Jens A. Christiansen, at han vender tilbage til dette punkt.
Jens A. Christiansen fortsætter:
Side 27: I, 4 – Rentekonto udgifter. Her var budgetteret med 18.000 euro, men regnskabstallet
blev på 29.447,35 euro. Det hænger sammen med, at vi havde regnet med at få solgt
Toosbüygade og Knuthstrasse tidligere, end det var tilfældet, og dermed har vi haft øgede
renteudgifter. Punkt 5 – Kørsel, rejser og møder. Det drejer sig om alle mulige slags møder og
aktivitet. Budgettallet var 85.000 euro, men vi lander på 104.852,96 euro. Det er udtryk for, at
forretningsudvalget, formandskabet og generalsekretæren er aktive og ude i forskellige
sammenhænge. Posten omfatter vores deltagelse både i Folkemødet på Bornholm og FUEVkongressen sidste år i Vestthrakien. I budgettet for 2016 fastholder vi 85.000, og jeg regner med,
at det vil være opnåeligt. Vi har også haft øgede udgifter under punkt 7 – kompetenceudvikling.
Det hænger sammen med, at bedriftsrådsmedlemmerne har været på kursus, hvilket vi ikke har
budgetteret med tidligere. Det tager vi nu højde for fremover, ved at sætte
kompetenceudviklingen i 2016 og 2017 til 8.000 euro. III – SSF´s lønninger. Her holder vi os
inden for de angivede rammer. Budgettet var på 2.255.500 euro, og vi lander på 2.247.391,47
euro. Beløbet er reguleret under budget 2016 svarende til 1,2 %. Heri er dels en konkret
lønregulering og også en ændring af vores husaftale, i og med at vi har fået et yderligere trin i
vores lønsystem.
Side 28: V – Generalsekretariatet/kulturafdelingen. Her har vi haft lidt flere udgifter ved årsmødet,
hvor vi havde budgetteret med 86.000 euro men landede på 103.729,67 euro. Det hænger
sammen med, at det jo er vores største aktivitet, ikke bare for SSF men for mindretallet som
sådan, og der har været flere udgifter både på de centrale arrangementer men også i
distriktssammenhæng. Vi fastholder dog 86.000 euro også i budgettet for 2016 og 2017, for vi
skal jo også sikre, at de omtalte besparelser gennemføres. Til gengæld havde vi budgetteret med
indtægter på 5.000 euro, hvor det reelle beløb lå på 13.238,83 euro.
Side 29: VI – Foreningens humanitære arbejde. Det balancerer som altid fint. VII – Tilskud til de
tilsluttede organisationer. Det er tilskud, der tages af det såkaldte globale tilskud fra Kiel. Iflg.
gammel aftale går disse midler til De tilsluttede, der så deler midlerne mellem sig. Ikke alle
tilsluttede foreninger får tilskud, men man er blevet enige om, at de oplistede foreninger
modtager et beløb via den globale bevilling. Bevillingen overføres til SSF som den kulturelle
hovedforening. Under VIII er oplistet deciderede tilskud til andre foreninger. Det drejer sig om
Dansk Skoleforening, SdU, Dansk Kirke i Sydslesvig, Voksenundervisningen og Dansk
Sundhedstjeneste. Dette beror på en ældgammel fordelingsnøgle og aftale fra dengang, det
globale tilskud blev indført i 1970’erne. Man kan selvfølgelig godt spørge, hvorvidt denne
fordelingsnøgle stadigvæk er rimelig, al den stund at f.eks. Skoleforeningen har opnået
ligestilling, og om de stadig skal have tilskud via kulturpengene eller om disse tilskud ikke burde
tilfalde SSF. Men denne diskussion skal endnu føres.
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Side 31: X – Kontingent / gaver og tilskud. Under kontingentindtægter opererede vi i budgettet
med 253.333,33 euro, men det lykkedes os kun at inddrive 240.153,53 euro. Dette er
utilfredsstillende, og vi har sendt rykkerbreve ud, men vi må bare konstatere, at ikke alle er
pligtopfyldende og betaler deres kontingent. Men vi arbejder videre i håbet om, at de, der ikke
har betalt, betaler fremover, inden de evt. slettes. Fra budgettet 2016 til 2017 har vi øget
kontingentindtægterne. Vi prøver jo også at reducere omkostningerne ved at øge vore indtægter.
Efter sommerferien vil forretningsudvalget foreslå hovedstyrelsen, at vi til landsmødet indstiller en
kontingentforhøjelse pr. 1. januar 2017 på 1 euro både for både enkeltmedlemskab og
husstandskontingent. Dette vil igen hjælpe lidt på vores stramme økonomi. Under punkt X punkt
5, Tilskud fra Kiel. For tiden ligger det globale tilskud fra Kiel på 491.000 euro, hvoraf 30.000
euro tilflyder Danevirke Museet. Her vil vi via en samtale med SSW undersøge mulighederne for
at få forhøjet dette tilskud, der stort set har været uforandret siden 1972. Det har ikke været
pristalsreguleret i nævneværdig grad. Her er en ligestillingsproblematik, vi skal have taget fat i.
Side 32: XIII – SSF´s ejendomme. Her kan man iagttage korrekturen med afskrivningen. På
løbende drift budgetterede vi med 547.000 og lander på et regnskabstal på 535.392,54, altså et
merforbrug. I budget 2016 og 2017 har vi igen budgettal på 468.500,00, idet frasalget af
Toosbüygade og Knuthstrasse indvirker positivt. Under punktet afskrivning af ejendomme
opererede vi med budgettal på 341.633,17 euro, og efter nyberegningen af alle ejendomme
lander vi på 121.498,24 euro. Det realistiske tal for 2016 og 2017 ligger på 152.400,00 euro. En
positiv indvirkning på saldobeløbet har de 200.000,00 euro i lejeindtægter på Slesvighus, og alt i
alt lander vi med et overskud på 12.515,81 euro. XV – Foreningens pensionistboliger. De er
normalt vores guldklump. Her budgetterede vi den løbende drift til 180.000,00 euro men vi lander
på 255.931,28 euro, hvilket ikke mindst hænger sammen med egenfinansieringen af Büdelsdorfbyggeriet, og at vi havde et lille underskud på renoveringen af List forsamlingshus, som ligger i
dette beløb.
Side 33 – Teaterarbejde og danske koncerter. Udvalget var også i 2015 dygtigt. På saldolinjen
opererede vi med 137.260,00 euro, og vi lander på et regnskabstal på 127.580,11 euro. I 2016
og 2017 fastholder vi et niveau på 121.390,00 euro: Her sparer vi for at sikre vores økonomi
fremover.
Side 35 – Kulturaktiviteter i distrikterne. På saldolinjen er det glædeligt, at kulturudvalget har styr
på økonomien, og vi lander på 168.046,85, hvor udgangspunktet var 164.000,00 euro. For også
at sikre foreningens økonomi fremover, har vi også foretaget en lille reduktion her, nemlig til
159.00,00 euro. I den sammenhæng vil jeg gerne sige, at når SSF er nødsaget til at spare, er det
meget naturligt, at vi selvfølgelig også sparer lidt på vore kerneydelser, hvilket skaber den rette
troværdighed. Skal man reducere, må man også signalere til omverdenen, at det betyder færre
midler til vores kerneområde, nemlig kulturformidling. Vi sparer også ved at øge billetpriserne,
således at forskellen mellem det, medlemmer og ikke-medlemmer betaler bliver øget.
Side 37 – Ejendomme administreret af SSF. Her har vi et underskud på 91.028,87 euro, hvilket
ikke er unormalt.
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Side 38 – SSF´s ejendomme. Her når vi frem til overskud på 12.515,81 euro, hvilke er glædeligt.
Nogle forsamlingshuse har et minus, og man må kigge nærmere på, om det er minusser, man vil
fortsætte med, eller om der skal ske ændringer, men alt i alt giver vores egne ejendomme et lille
overskud.
Side 39 – SSF´s pensionistboliger. De giver i år et samlet underskud på 52.515,57 euro, hvilket
også har med afskrivningen at gøre.
Det var så en deltaljeret gennemgang af regnskabet; på landsmødet kan jeg præsentere en
lettere udgave. Forretningsudvalget og undertegnede indstiller regnskabet til godkendelse af
hovedstyrelsen.
Gerd Pickardt: På landsmødet i 2015 var jeg også inde på afskrivninger, og jeg gjorde
opmærksom på, at SSF ikke er en forretning, hvor man først skal tjene penge, inden der kan
tages af kassen til afskrivninger. Under vore mange møder med ledelsen og de professionelle
revisorer har vi selvfølgelig også diskuteret, hvordan vi kan få det ordnet, og vi havde forskellige
ideer og beregningsmetoder. Vi startede med afskrivninger i 2010, og Søren Kring kom så med
den gode idé, at vi tilbageberegnede alle vore bygninger fra begyndelsen. Det vil sige, at vi har
regnet 30 år tilbage og længere og har foretaget afskrivninger for alle årene frem til i dag. Det har
så ført til, at vi kunne reducere vore afskrivninger til et beløb, som vi kan leve med og arbejde
med fremover. Søren, det var rigtig flot klaret, vi er dig stor tak skyldig (bifald fra forsamlingen).
I min beretning på side 6 kan I se, at vi skal spare på en mere moderat måde. I udvalget er vi
enige om, at vi skal se på tallene, se på kontingentet, se hvordan vi forskellige steder kan øge
indtægterne. Men det primære er, at regnskabet i sig selv i dag er på et helt andet grundlag, end
for 4-5 måneder siden. Det synes jeg, er vigtigt for foreningen. Vi har fulgt lovene og opstillet et
fornuftigt regnskab. Vi har diskuteret dansk regnskabspraksis og tysk regnskabspraksis, og det
bliver meget nøje kontrolleret hvad momsafregninger angår. Babara Ohlsen har sammen med
sine medarbejdere sørget for, at det hele kører i bedste orden, så jeg kan fra min side kun
anbefale, at man godkender regnskabet. Vi har opnået noget, som vi for 4-5 måneder siden ikke
havde håbet på.
Petra Mohr: Det var det, jeg mente. Baggrunden er, at når vi beder vore børnehaver medvirke
med årsmøderne og de har udgifter på det, siger de, at de ikke har økonomi til det. Hvis de
40.000 euro fra den globale bevilling til Skoleforeningen er øremærkede til kulturarbejdet, så
kunne man f.eks. bruge det til udgifter i forbindelse med årsmødet.
Jens A. Christiansen: Det er en fantastisk god idé, som jeg meget gerne vil lufte i rette
sammenhæng.
Petra Mohr: På side 28 punkt IV - Generalsekretariatet / Pressetjenesten. Hvad er det for udgifter
til julehæfter?
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Bernd Engelbrecht præciserer, at det største beløb går til Sydslesvigsk Årbog. Derudover gives
der et tilskud på 300 euro til amternes julehæfter, der føres under Pressetjenesten
Petra Mohr: Hvorfor er List forsamlingshus opført under pensionistboliger? Burde det ikke have
stået direkte under ejendomme?
Jens A. Christiansen: Vi har måttet finde ud af, hvor de ekstra udgifter på bygge- og
ejendomsområdet skulle placeres. List er blevet moderniseret primært via fondsmidler, men det
endelige byggeregnskab udviste et underskud på 38.000 euro, som SSF bærer, og de er blevet
sat ind under pensionistboligerne, hvor det smerter mindst.
Michael Oetzmann: På Ejderhuset i Bydelsdorf, som står på pensionistboligernes grund, har vi
haft en udgift på 70.000 euro. Det beløb er også placeret under pensionistboligerne.
Jens-Søren Jess præciserer, at List ikke figurerer under pensionistboliger, det gør derimod
Bydelsdorf med 70.000. List står under den anden note under SSF´s ejendomme under punktet
”Igangværende byggearbejder”.
Nadine Baumann-Petersen: Driftstilskuddet er i 2015 på 124.000 euro. Hvorfor budgetterer man
så i 2016 og 2017 med 118.000?
Jens-Søren Jess forklarer, at ikke kun de egentlige driftstilskud men også amternes
kopimaskiner inkl. moms er opført under dette punkt. Der har været et mindre udsving, idet vi har
skullet lægge 19 % moms oven i leasingprisen.
Herefter godkendes regnskabet enstemmigt.

9. Organisering af SSF´s strukturarbejde
Jens A. Christiansen: Gennemgår det omdelte opsamlingsnotat, som Tine Andresen har
udarbejdet på baggrund af hovedstyrelsesseminaret:
Gruppediskussionerne på hovedstyrelsesseminar
den 23. februar 2016 om SSFs kerneopgaver, struktur og økonomi.
Opsamling og udsyn.
1. Mindretallets selvforståelse anno 2020 – og fremover
Hvilken rolle spiller SSF og hvilket ansvar har SSF for det danske mindretals selvforståelse?
Hvilken rolle bør, vil og kan vi spille?
Resultater:
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•

•

•

•

SSF er mindretallet. SSF har rollen som kit mellem mindretallets foreninger og
organisationer. Et medlemskab i SSF burde anses som ”det sydslesvigske
statsborgerskab”.
SSF har en overordnet rolle og har ude omkring i Europa, Danmark og Tyskland været
god til at markere sig mindretalspolitisk. Dette er noget, der har forbedret sig meget i de
senere år. Der gøres et godt oplysende arbejde, som skal videreføres.
SSFs fundamentet er dog det kulturelle og det folkelige, men folkeligheden kniber det
efterhånden med. Indadtil – overfor medlemmerne af mindretallet – må SSF derfor være
langt mere præsent og tydelig for derved at genskabe sin tidligere betydningsfulde rolle.
Fællesskabsfølelsen i mindretallet skal fremmes via SSF.
SSFs rolle undermineres også af, at der er for mange medlemmer af mindretallet, der slet
ikke ved, hvad mindretallet er. Der skal mere oplysning til for alle medlemmer af
mindretallet. Men dette er ikke kun SSFs opgave – det er en fælles mindretalspolitisk
opgave, der kræver et styrket samarbejde foreningerne og organisationerne imellem.

2. Vision – Mission
Hvordan sikrer vi balancen mellem vore idealer og det daglige foreningsarbejde?
Resultater:
• Det kulturelle er og skal være et middel til at styrke det folkelige. P.t. er der dog for mange
kulturelle tilbud til for få interesserede. Vi skal finde balancen mellem det, vi ved vi kan
sælge, og det vi mener vi skal sælge. Kvalitet frem for kvantitet. Hellere store
arrangementer som Strikkefestival, Spil Dansk og SangMaraton end en hel masse dårligt
besøgte arrangementer.
• Distrikter og amter burde inddrages mere i processen omkring kulturtilbud, for at etablere
en følelse af medejerskab for det der sker.
• For at bevare vores identitet som dansk mindretal skal vi se på hvad der aktuelt sker i DK
af gode tiltag og tage dem til os. Mere danskhed til Sydslesvig!
• Vil vi have nye brugere og vil vi fokusere på familierne, må vi komme med tilbud, der er
interessante for dem. Man vil godt fællesskabet, men også have noget personligt ud af
det (et godt eksempel herpå er Familiesprogkurserne).
• Der skal oprettes ”missionsgrupper” eller ”valgkampsgrupper” som man kan bede om at
komme ud, når der skal fortælles om SSF til eksempelvis en forældreaften, byfest,
Vereinsmesse m.m.
• SSF skal gå ind i skolernes samarbejdsråd. SSF og Skoleforeningen skal trække på
samme hammel. SSF-brev til forældrene fordeles via skolerne. Ligesom SSW laver
reklame forud for et valg med et brev der sendes ud til alle SSF medlemmer, kunne SSF
reklamere for foreningen.
• Amtskonsulenter skal være ude i marken og kunne ansættes i en tidsbegrænset periode
for at imødegå rutine. Sekretariaterne sikres via en sekretær. Hvis medlemmerne skal
bruge vores sekretariater, skal de være åbne i kernetiden – når forældrene
afleverer/henter deres børn i institutionerne.
3. SSF som en moderne forening i en moderne verden
Hvad mangler vi for at blive tidssvarende? Hvilke forudsætninger skal være opfyldt?
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Resultater:
• Forsamlingshusene skal blive mere moderne (citat: ”Der er for mange kronhjorte ved
skovsøer.”).
• Distrikterne skal byde den unge generation på tilbud til den unge generation.
• Der skal være mindst to unge mennesker (15-40 årige) med i hvert af SSFs udvalg.
• Den før nævnte aldersgruppe (15-40 årige) skal også inddrages i diskussionen om SSFs
fremtidige vision/mission.
• Lade de folkevalgte tage en tørn i enkeltprojekter i stedet for at ”tvinge” dem til varige
poster i en bestyrelse.
• Måske kunne en omstrukturering med nye sekretariatsstrukturer give ny vind. Der er en
lille tendens, som går i retning af model 2 og 3.
• Vi skal blive bedre til at netværke via de sociale medier. Bedre og mere direkte kontakt til
både bestyrelser og det enkelte medlem. Der skal udvikles en SSF app, der bl.a. viser
alle SSFs arrangementer i den nærmeste fremtid.
• Vi skal være mere målgruppeorienteret: f.eks. vil også den nye generation af ældre stille
højere krav til tilbud.
Organisering af SSFs strukturarbejde. Hvordan kommer vi videre?
Ideen er at oprette en ”tænketank”, hvor man løbende brainstormer, diskuterer og finder frem til
ideer og løsninger med fokus på SSFs vision og mission. Tænketanken kan bestå af maks. 10
personer – eventuelt 3 fra FU, 4 fra hovedstyrelsen og 3 fra de stående udvalg.
Spørgsmålet er, om en enkelt tænketank er nok. Skal der muligvis etableres regionale
arbejdsgrupper? Og skal tænketanken/arbejdsgrupperne tage sig af hele emnekredsen på én
gang, eller skal der foreslås en emnemæssig fordeling? Hvordan involveres de stående udvalg
og SSFs arbejdsudvalg bedst?
Formand for det overordnede udvalg bør være en fra FUs formandskab. FU fungerer som
referencegruppe og hovedstyrelsen som styregruppe. Projektleder er generalsekretæren.
Projektkoordinator og sekretær er foreningskonsulenten. Der skal udarbejdes et årshjul over
projektet for at holde processen kørende.
Jens A. Christiansen: For at fortsætte den gode diskussion på hovedstyrelsesseminaret foreslår
forretningsudvalget, at vi gennemfører et ekstraordinært hovedstyrelsesmøde om emnet den 2.
maj 2016 kl. 18.30 på Flensborghus. Tyge Mortensen fra projektet ”Landsbyhøjskolen”, har
beskæftiget sig med udviklingsprocesser i forhold til folkelige fællesskaber. Han vil på mødet give
et inspirationsoplæg til, hvordan vi kan gribe processen yderligere an. Han er også inviteret med
til et forretningsudvalgsmøde for at udarbejde et konkret forslag til, hvordan vi kommer videre.
Preben K. Mogensen: Notatet er en udmærket virkeliggørelse af de ting, vi snakkede om på
Jaruplund, så lad os nu bare komme videre. Jeg gav dér udtryk for en meget stor skepsis m.h.t.
at nedsætte udvalg til at gøre det, der er bestyrelsens opgave, men det betyder selvfølgelig ikke,
at bestyrelsen skal gøre hele arbejdet. 10 personer i et udvalg er mange. Dette er en løbende
opgave, der ikke kan klares på 1-2 år. Dertil har man brug for folk, der har antennerne ude og
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ved god besked. Min drøm er, at udvalget er fast, det er en opgave, vi rutinemæssigt går ind til,
men også rutinemæssigt kigger på, hvad der sker rundt omkring os og som vi bør tage op. Det
ville så være fint, om man i kort tid fik en ekspert fra det pågældende felt med. Folk er mere
tilbøjelige til at gå med i arbejdet i en kort periode end til at gå ind i bestyrelsesarbejdet og måske
endda blive formand. Udvalgets vigtigste opgave bliver at finde ressourcepersoner. Og så glæder
jeg mig over, at Tine så at sige får sit udvalg og at generalsekretæren oven i købet er med i
arbejdet. Det betoner, hvor vigtigt dette er for os. Lad os starte med 10 og stile efter, at det bliver
mindre med en fast kerne og nogle, der kobles på undervejs. Jeg vil gerne være med i udvalget i
et år.
Petra Mohr: Det er vigtigt at vi mødes og får lidt mere tid end sidste gang.
Tine Andresen: Senere på året kan man måske amtsvis invitere til et arrangement fredag aftenlørdag eftermiddag i stil med det, vi prøver omkring venskabsforbindelserne.
Jens A. Christiansen: Som nævnt afholder forretningsudvalget et møde med Tage Mortensen for
at drøfte, hvordan vi mest hensigtsmæssigt kører processen. Det betyder, at vi har central
styring, men selvfølgelig skal diskussionen og arbejdet med emnet foregå decentral. Formen kan
skifte, vi kan måske starte på et bestemt niveau men går senere ind i en anden form for
arbejdsgrupper.
Jon Hardon Hansen: Man kan forestille sig, at vi nedsætter udvalget med de 10 personer, som
netop skal drøfte, hvordan vi kommer videre. Således får vi struktureret udvalgsarbejdet og
foreningsudviklingsarbejdet i samklang med en ekspert som Tyge Mortensen, der ved, hvordan
man håndterer en så stor og svær opgave. Det er ikke klaret på ét år, det skal køre over flere år.
Hvem ud over Preben vil deltage i arbejdet?
Petra Mohr: Vi må have basis med i arbejdet. Vil godt være med i udvalget. Skal det være
medlemmer af hovedstyrelsen, eller kan det være distriktsfolk, der brænder for emnet?
Jon Hardon Hansen: Det har Jens netop beskrevet, at der også kan være deludvalg ude i
amterne, som beskæftiger sig med 1-2-3 emner, som de er interesseret i at beskæftige sig med.
De refererer så selvfølgelig tilbage til udvalget og projektlederen og vores foreningskonsulent. I
den gruppe, der nedsættes, vil vi diskutere tingene og sørge for at aktivere de folk, der ønsker
forandring.
Nadine Baumann-Petersen melder sig også til udvalgsarbejdet.
Jens A. Christiansen: Det er også muligt, at det udvalg, der nu etableres, opløser sig selv om føje
tid, fordi vi får en anden idé efter besøget af Tyge Mortensen. Men vi går nu i gang og lægger
ansvaret på nogle mennesker.
Jon Hardon Hansen: De, der går ind i udvalgsarbejdet, bliver inviteret
forretningsudvalgsmødet med Tyge Mortensen den 13. april kl. 16 på Flensborghus.

med
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til

10. Nyt fra SSF´s udvalg
Hauke Paulsen: Vi har haft nogle jævne forestillinger hvad publikumstal angår, og jeg vil gerne
opfordre til, at man rundt omkring gør noget for at animere folk til at besøge vore forestillinger.
”Ildfuglen” på Husumhus var en fantastisk forestilling. ”Madama Butterfly” i Idrætshallen var ok
besøgt med 200 tilskuere. Uppercut Danseteater var i Slesvig med en fremragende forestilling og
ledige pladser. I morgen kan man hører bas og operakor i Idrætshallen, og jeg håber vi ses dér.
Med stor glæde kan jeg meddele, at brochuren for den kommende sæson er faldet på plads,
teksterne er ved at blive skrevet. Vi har kunnet bevare en god kvalitet og håber, den bliver taget
godt imod.
Marike Hoop: Da jeg købte mine operabilletter, så det ud til, at der næsten var udsolgt. Dagen
inden forestillingen viste systemet, at halvdelen af salen var tom. Hvordan kan det ske?
Viggo M. Petersen forklarer, at ”Eventim” har fået et kontingent at sælge af. At de ikke solgt
nogen billetter, ser vi så først et par dage inden forestillingen.
Nina Lemcke: Samarbejdet med ”Eventim” er nu stoppet.

11. Eventuelt
Reinhard Hossenfelder beder om, at SSF i stil med SSW demokratiserer foreningen, så alle
medlemmer får stemmeret på landsmødet. Det kan skabe mere interesse for arbejdet. Derudover
var jeg skuffet over lederen i Kontakt om flygtningeproblematikken ”Front og bro”. Vi såkaldte
intellektuelle med en humanistisk skoleuddannelse er mere positivt indstillet over for flygtninge,
end Dansk Folkeparti og deres tilhængere og vælgere. Det drejer sig jo ikke kun om muslimer.
Erdogan prøver ikke kun at udslette armenierne men også de protestantiske assyrere og andre.
En viking bekæmper ikke flygtninge, en viking bekæmper katolikker; Hitler, Himmler og Göppels
har myrdet jøder, fordi de var katolikker og ikke fordi de var tyskere eller østrigere. Det er klart, vi
skal koncentrere os om det danske og forholdet til Danmark, vi kan ikke klare det hele. Vore
venner i andre forbundslande har altid beundret Danmark, og nu pludselig er Danmark de
slemme. Vi her i Sydslesvig, vi som har fået den rigtige skoleuddannelse, tænker anderledes.
Jens A. Christiansen: I lederen skriver jeg ikke negativt om flygtninge eller den humanistiske
opgave, der skal løses. Tanken bag lederen var, at vi på trods af den flygtninge- og migrantkrise
og den humanistiske udfordring selvfølgelig også må være bevidste om, hvordan vi positionerer
os som mindretal. Når man forskellige steder diskuterer, at det mere eller mindre er en pligt for
de danske mindretalsskoler at optage flygtninge, må det være legitimt at gøre opmærksom på, at
vores mindretal har et bestemt formål og en bestemt mission. Man ville risikere, at det ville
undergrave formålet at lære dansk sprog, kultur og værdier, som er naturligt for et nationalt
mindretal. Jeg henviser blot til, at mindretallet qua Bonn-København erklæringerne og
Europarådets mindretalsdokumenter lever på en særlig beskyttelse, som giver os retten til at
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pleje vores særegne kultur og får tilskud hertil. Det hænger ikke sammen med, at man samtidig
siger, at vi har de samme forpligtelser som et normalt flertalssamfund. Her må flertalssamfundet
løse hovedopgaven. Som medborgere i det tyske samfund kan vi indbringe vores solidaritet og
vores aktive humanistiske gøren og laden, men det kan være farligt, hvis man sidestiller et
mindretal med et flertalssamfund også i forhold til integration af flygtninge. Det vil være
uigennemtænkt og udtryk for en falsk og forkert solidaritet. Det har ikke noget at gøre med at
være imod flygtninge og humanistisk understøttelse, men man må kunne se forskellen. Det er
vigtigt for os at være lidt skarpe i denne diskussion. Generelt kan man opleve, at i det tyske
samfund forstår man ikke en lidt mere detaljeret diskussion om, hvor det er hensigtsmæssigt at
hjælpe, og en nationalstat, som bygger på en statsretlig konstruktion har lov til at beskytte sine
egne værdier og sin egen befolkning på samme måde, som vi siden 1930’erne har sagt i
mindretallet: der er tale om en front, men der er også tale om en bro. Vi skal danne front i de
rigtige sammenhænge og bygge bro, hvor det giver mening og hvor der er behov.
Karsten Weber gør opmærksom på, at Flensborg amts amtsgeneralforsamling den 28. april
finder sted på Flensborghus og ikke som annonceret i Det Danske Hus i Sporskifte.
Preben K. Mogensen: Det lyder så dejligt, at SSW er gået bort fra delegeretsystemet. Men jeg
mener ikke det er udtryk for, at vi har overskud men snarere som udtryk for, at vi har et problem.
Det er vores parti, og man skal være aktiv i det f.eks. i sociale sammenhænge og i
flygtningepolitikken, men man overfalder ikke hinanden for at komme med i arbejdet. At partierne
er i krise har vi netop set i søndags. Jeg synes ikke, det er nogen god idé at afskaffe
delegeretsystemet i SSF og ser ikke nødvendigheden af det for øjeblikket. Og inden for SSW er
det måske det bedste eksempel på, at man ikke løser problemer med hensyn til mangel på
engagement og medleven i en forening ved at ændre på strukturen. Man kan fremme det men
ikke skabe det. Vi skal snakke mere om, hvordan man skaber medleven og engagement og ikke
så meget om, hvordan vi bygger strukturer om.
Jon Hardon Hansen minder om receptionen i anledning af Jens A. Christiansens 60 års
fødselsdag den 21. marts kl. 16-18.30 på Flensborghus. Alle er hjerteligt velkomne, tilmelding er
ikke nødvendig.

12. Lukket møde
Der er intet under punktet.

Som afslutning synges ”Fra Løven i Nord og til Ejderen”.

23. marts 2016
JAC/jh
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