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Resumé

af

Møde i Det Sydslesvigske Samråd
tirsdag den 3. december 2013 kl. 18.30 på Duborg-Skolen
Til stede:

Jon Hardon Hansen, Steen Schröder, Jens A. Christiansen, Christian
Jürgensen, Peter Lynggaard Jacobsen, Viggo Jacobsen, Jytte Nickelsen, Per
Gildberg, Udo Jessen, Anders Molt Ipsen, Randi Kuhnt, Stine Døssing, Jørgen
Kühl, Thorsten Kjærsgaard, Jørgen Møllekær, Manfred Nissen, Inger Marie
Christensen, Horst Schneider, Flemming Meyer, Rüdiger Schulze, Gerd
Pickardt, Kirsten la Cour, Henrik Becker-Christensen

Afbud:

Ronny Grünewald, Martin Lorenzen, Gerd Pickardt,

Referent:

Jette Hanisch

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Spørgetid
3. Godkendelse af protokollen af 11. september 2013
4. Fastlæggelse af den endelige dagsorden
5. Meddelelser
6. Orientering om den aktuelle landspolitiske situation v/SSW
7. Orientering om ”Vierter Staatenbericht – Rahmenübereinkommen”
v/SSF
8. Status på Samrådets og SSF´s kommunikations- og
oplysningsprojekt v/SSF
9. Formandsskifte pr. 1. januar 2014
10. Eventuelt
11. Lukket møde

Henry Lassen, medarbejder i Skoleforeningens tekniske afdeling, præsenterer via powerpoint Duborg-Skolens ombygning (vedlagt). Derefter optræden ved skolens lyspiger.
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1. Valg af ordstyrer
Jens A. Christiansen vælges som ordstyrer.
2. Spørgetid
Der er ingen spørgsmål.
3. Godkendelse af protokollen af 11. september 2013
Den udsendte protokol godkendes.
Fremover refereres møderne i form af resumé med konklusioner. Dette udsendes til
medlemmerne, der i løbet af en uge melder tilbage, om de har indvendinger. Resuméet
godkendes endeligt på næste Samrådsmøde. Resuméerne nummereres, f.eks. ”6/2013-1”,
så man kan se, om det er første udkast eller det endelige resumé.
4. Fastlæggelse af den endelige dagsorden
Den udsendte dagsorden vedtages. Under punkt 11 - lukket møde behandles ”Koordinering
af mindretallets budget 2015”.
5. Meddelelser
Flensborg Avis: Flensborg Avis´ nye chefredaktør er tiltrådt og deltager som gæst i
Samrådsmødet, også den lukkede del. Avisen repræsenteres fortsat i Samrådet af Jørgen
Kühl, Torsten Schütt og Thorsten Kjærsgaard.
SSF: Har gennemført en interessant Folketingstur med et bredt program. - Arbejdsgruppen
vedr. et Sydslesvigting arbejder videre med et program til en konference. Dette forelægges
Samrådet på næste ordinære møde.
DKS: Det nyvalgte Kirkeråd konstituerer sig den 10. december, hvor det også fastlægges,
hvem der skal repræsentere DKS i Samrådet frem til næste Kirkedag. - Bjørn Nørgaards
kunstværk i Helligåndskirken blev afsløret 2. december. - DSUK´s bestyrelse var på besøg i
Flensborg 25.-26. november.
Jens A. Christiansen: Når man i organisationerne og institutionerne har den slags besøg, må
man meget gerne også indbinde de øvrige organisationer og institutioner, hvis det er muligt.

6. Orientering om den aktuelle landspolitiske situation v/SSW
Flemming Meyer orienterer. Den sidste tid har været stærkt præget af
koalitionsforhandlingerne i Berlin. Der hersker en anden rollefordeling, de grønne er
skuffede, men det er ikke en trussel for det gode samarbejde i regeringen. –
Budgetforhandlingerne har også spillet en stor rolle. Som følge af folketællingen har SlesvigHolsten flere penge til rådighed end tidligere, plus at vi får en tilbagebetaling fra tidligere år.
FUEV får 75.000 euro til Mindretallenes Hus i Flensborg, 5.000 euro til ungdomsarbejdet i
Slesvig, 30.000 euro til Fælleslandboforeningen via den globale bevilling til SSF. Derudover
et beløb til Friesenstiftung. Nordfriisk Instituut får en stigning frem til 2017 fra 230.000 euro til
440.000 euro. Men forhandlingerne bliver ikke nemmere. FDP foreslår igen, at tilskuddet til
Skoleforeningen skal sættes ned til 85 pct. – Vi kom ikke igennem med vore
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mindretalspolitiske krav til koalitionsforhandlingerne i Berlin; det nævnes kun i enkelte
sætninger, at man også fremover til støtte og fremme mindretallene.
7. Orientering om ”Vierter Staatenbericht – Rahmenübereinkommen” v/SSF
Samrådets medlemmer har modtaget rapporten samt et udkast til mindretallets stillingtagen,
der er grundlag for vore hovedsynspunkter ved forhandlingerne i Berlin i morgen. Det
endelige høringssvar er klar i januar.
Både Flensborg Avis og DKS har nogle kommentarer til både rapporten samt mindretallets
svarudkast, og Jørgen Kühl henviser bl.a. til, at vi bør kigge på ”Landesverfahrensgesetz”,
med henblik på bl.a. oversættelse af dansksprogede dokumenter og skolepapirer.
Konklusion:
•

SSF tager kommentarerne med til mødet og ligeledes tage dem i betragtning
ved gennemarbejdelse af udkastet. At vi kan stille krav til de offentlige
myndigheder, kræver også intern troværdighed, hvilket indimellem kan være
vanskeligt, da vi jo er et sindelagsmindretal uden berøringsangst over for tysk.
Men der er selvfølgelig enighed om, at såvel rammekonventionen som
sprogchartret medfører ligestilling af dansk mindretalssprog, og at forbundet
også har ansvar for mindretallene.

8. Status på Samrådets og SSF´s kommunikations- og oplysningsprojekt v/SSF
SSF: Referencegruppen holder møde med Bysted den 9. december. Derefter forberedes den
endelige rapport. Foreslår et ekstraordinært Samrådsmøde ultimo januar hhv. primo februar.
9. Formandsskifte pr. 1. januar 2014
Jens A. Christiansen: I 2014-2015 varetages formandsposten turnusmæssigt af SdU, mens
DKS stiller næstformanden.
10. Eventuelt
Viggo Jacobsen spørger, hvilke reaktioner, der er kommet på det sidste Sydslesvig-magasin.
Henrik Becker-Christensen: Magasinet er blevet rost fra alle sider, det hidtil bedste med
regional spredning på artiklerne. Forslag om, at alle medlemmer i vore styrelser sender nogle
stykker til venner og bekendte i Danmark, så bliver spredningen endnu større.
Jørgen Møllekær takker for velkomsten og glæder sig til samarbejdet.
Mødet slutter kl. 21.20
19. december 2013
jh / JAC
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