Det
Sydslesvigske
Samråd
SEKRETARIATET
(3/2015-2)

Resumé fra

Møde i Det Sydslesvigske Samråd
mandag den 6. juli 2015 kl. 18.30 på Flensborghus
Til stede:

Jon Hardon Hansen, Steen Schröder, Jens A. Christiansen, Christian
Jürgensen, Jens M. Henriksen, Peter Lynggaard Jacobsen, Viggo Jacobsen,
Jytte Nickelsen, Udo Jessen, Thorsten Kjærsgaard, Torsten Schütt, Jørgen
Møllekær, Jacob Ørsted, Tom Petersen, Kirstin Asmussen, Anders Kring,
Flemming Meyer, Rüdiger Schulze, Martin Lorenzen, Gerd Pickardt, Henrik
Hansen

Afbud:

Manfred Nissen, Kirsten la Cour

Referent:

Jette Hanisch
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Spørgetid
3. Godkendelse af resuméet af 5. maj 2015
4. Fastlæggelse af den endelige dagsorden
5. Meddelelser
6. Orientering fra arbejdsgruppen til styrkelse af det folkelige arbejde og
fællesskabet
7. Eventuelt
8. Lukket møde
Budgetkoordinering 2016
Status på arbejdet i formandsgruppen vedr. revision af Samrådets samarbejdsaftale
Flensborg Avis og Samrådet

1. Valg af ordstyrer
Jens A. Christiansen vælges som ordstyrer.
2. Spørgetid
Lene Bastiansen henstiller, at spørgetiden lægges som sidste punkt på dagsordenen, så
gæster får mulighed for stille relevante spørgsmål. På den måde bliver det mere dynamisk
og demokratisk. Hertil svarer Udo Jessen, at udvalget har det med i sinde drøftelser.
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3. Godkendelse af resuméet af 5. maj 2015
Jens A. Christiansen informerer om, at det endelige resumé fra sidste møde ved en
fejltagelse er ikke blevet udsendt med de sidste rettelser, hvilket dog sker omgående. Der er
enighed om, at resuméet godkendes på næste møde.
4. Fastlæggelse af den endelige dagsorden
Martin Lorenzen spørger, hvorfor ”Status på arbejdet i formandsgruppen vedr. revision af
Samrådets samarbejdsaftale” behandles under lukket møde. Hertil svarer Jens A.
Christiansen, at da ikke alle foreninger har behandlet punktet i deres styrelser, hører det
under det lukkede møde. Et fælles forslag præsenteres på det åbne møde i september.
Derefter følges den udsendte dagsorden.
5. Meddelelser
Dansk Centralbibliotek:
•

Efter Alice Feddersens fratrædelse konstitueres Jens M. Henriksen som
bibliotekschef og bibliotekar Anni Søndergaard konstitueres som ny souschef. For
begge gælder det frem til 31.12.2017. Biblioteket vil gerne invitere de øvrige
organisationer til møder om et tættere samarbejde, begyndende med møder med
SSF, SdU og Skoleforeningen i september. Det gælder om at finde fællesnævnere.

Dansk Kirke i Sydslesvig:
•

Som DKS' bidrag til festligholdelsen af Bonn-København erklæringerne præsenteres
den nye dansk-tyske salmebog ved en højtidelighed i Mariekirken den 27. september.
Kl. 14 under deltagelse af repræsentanter fra den Nordelbiske kirke og 3 biskopper.

SSF:
• Folkemødet på Bornholm, hvor vi og Grænseforeningen delte stand og telt med
Grundtvigs Forum, var en succes og vore arrangementer godt besøgt, og der var
god stemning. Vi må til næste år se på forudsætningerne og det økonomiske aspekt
for at kunne fastholde både stadeplads og rammer.
•

Kulturnat på Christiansborg 9. oktober. Her præsenteres SSF's nye udstilling. De
øvrige organisationer opfordres til at deltage med hver. 1-2 repræsentanter. Vender
tilbage til emnet.

•

Landdagen afholder "Tag der offenen Tür" den 12. juli, hvor ud over SSW SSF er
repræsenteret med en bod. Alle organisationer er velkomne til at deltage. Hertil
anmærker, Udo Jessen at arrangementet burde have været sendt til
Kommunikationsnetværket. Jens A. Christiansen svarer, at alle organisationer er
blevet kontaktet.

6. Orientering fra arbejdsgruppen til styrkelse af det folkelige arbejde og fællesskabet
Jon Hardon Hansen oplyser, at Kirkerådet har behandlet emnekredsen, mens
Skoleforeningen har det på dagsordenen ved deres styrelsesmøde på torsdag.
"integrationsudvalget" har skiftet navn til "Arbejdsgruppen til styrkelse af det folkelige arbejde
og fællesskabet". Derefter gennemgår han det udsendte notat. Man kan evt. søge
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projektmidler ved Sydslesvigudvalget til gennemførelse af projektet. I modsat fald må det
finansieres via egne midler efter en fordelingsnøgle.
Udo Jessen understreger er det kun drejer sig om et udkast, som styrelsen ikke har
behandlet endnu. Skoleforeningen har et værdigrundlag, og læseplanerne gennemgås
løbende. Foreslår, at ikke kun forældremøder men alle møder holdes rundt omkring i de
danske huse. Kyllingekurserne er målrettet Skoleforeningens ansatte. Hvis kurserne skal
være for både medlemmer og ansatte, må de modificeres. Rygsækken er en god ide og kan
indgå i de kommende samtaler med DCB.
Viggo Jacobsen roser arbejdsgruppens arbejde og foreslår at afholde Kyllingekurserne i
blokke, så nye medlemmer hhv. ansatte lærer andre nye at kende.
Jytte Nickelsen spørger, hvor langt SSF er med nytænkning af distriktsarbejdet. Hertil svarer
Jon Hardon Hansen, at der er både for og imod fusioner. Man arbejder på at videreudvikle
viften af tilbud rundt omkring. En del distrikter tilbyder målrettet arrangementer for familier.
Martin Lorenzen: SSF og SSW har de samme udfordringer hvad distrikter angår. Det er
vigtigt at gøre en indsats m.h.t. indhold, og vi skal være åbne over for at inddrage de nye i
arbejdet. SSW har fået en fladere struktur, giver medlemmerne mere indflydelse, bl.a. har
alle medlemmer stemmeret ved Hovedudvalgsmøderne. Folk skal føle, at de er en del af
fællesskabet og have lyst til at deltage i arbejdet.
Jens A. Christiansen: Sekretariaterne er stadig samlingspunkt for distrikterne og det brede
danske arbejde. Vi har også en del små distrikter med lavt aktivitetsniveau, mens der i
Flensborg er tiltag med øget samarbejde og fusioner. Vi må rette blikket indad, folk føler sig
ikke altid velkomne, idet vi tit er for indspiste. SSF vil i løbet af efteråret føre en intern
strukturdebat.
•

Konklusion: Arbejdspapiret vedtages på mødet i september. Derefter opfordres
alle til at komme med deres bud til omsætning samt værdigrundlag. Disse
samles til et fælles papir, en handlingsplan, der behandles på mødet i
december hhv. januar.

7. Eventuelt
Der er intet under punktet

Mødet slutter kl. 20.45
20. juli 2015 JAC/jh
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