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Indstilling: Drøftelse og beslutning

Bilag Gæsteværelse
Baggrund
Danmark vil ikke acceptere at funktionen og kapaciteten fjernes – det er en bunden opgave
for mindretallet, at Christianslyst eller en tilsvarende facilitet drives videre. Det er der også
opnået erkendelse af og vi har sammen slået fast at ”gæsteværelsesfunktionen” er en fælles
opgave. Det lå også bag forsøget på tidligt at sikre projektmidler til videre drift gennem
ansøgning til Sydslesvigudvalget. Ansøgningen var så at sige et år for tidligt på banen.
De meldinger vi pt har ændrer tidsperspektivet i hele snakken om fortsat drift af
Christianslyst. Det betyder, at vi bør tænke i en mere holdbar løsning.
Forslag
En mere holdbar løsning skal udvikles – og det kunne efter vores opfattelse godt starte med
en fælles projektansøgning fra Samrådet.
Indholdet i projektet (med arbejdstitlen ”Oplev Sydslesvig i Sydslesvig”) kunne være noget af
det følgende:
I en treårig periode arbejdes på udvikling af nye koncepter og en ny forretningsmodel for
Sydslesvigs samlingspunkt – pt. placeret på Christianslyst.
Til det formål søges et tilskud fra Sydslesvigudvalgets projektmidler
Pengene skal bruges til konceptudvikling af eksisterende og nye tilbud for
Gæsteværelsesfunktionen. Christianslyst er omdrejningspunktet – men modellen bør
tænkes bredere og gerne inkludere samspil med andre dele. Modellen skal også kunne
overføres til en evt. senere anden lokalitet.
Pengene vil også virke som et driftstilskud, da der søges om løn til medarbejdere der
arbejder med udvikling og gennemførelse og søges om transporttilskud for danske skolers
besøg i Sydslesvig.
Eksempel på indhold i en sådan forretningsmodel:
§ Nye tilbud med møder mellem danske og sydslesvigske klasser på Christianslyst
§ Nye tilbud med dansk-sydslesvigske møder for voksne (evt. i forskellige aldersklasser)
og for familier på Christianslyst og Jaruplund Højskole
Indstilling
Skoleforeningen indstiller at der arbejdes videre med idéen om en fælles projektansøgning.
Skoleforeningen skal nok stille en tovholder for arbejdet, hvis det ønskes. Ovenstående er kun et
udkast og Samrådet har ikke på forhånd godkendt det som råskitse. Såfremt der i samarbejdet
udarbejdes et projektforslag skal Samrådet til efteråret tage stilling til om projektet kan sendes
afsted som en fælles ansøgning.

