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Det
Sydslesvigske
Samråd
SEKRETARIATET
(6/2011)

Protokol

over

Møde i Det Sydslesvigske Samråd
tirsdag den 30. august 2011 kl. 18.30 på Flensborghus
Til stede:

Jens A. Christiansen, Steen Schröder, Inger Marie Christensen,
Flemming Birkemose, Horst Schneider, Per Gildberg, Anders Molt
Ipsen, Flemming Meyer, Martin Lorenzen, Viggo Jacobsen, Jytte
Nickelsen, Gert Wiencke, Jørgen Pejtersen, Alice Feddersen, Hans Erik
Hansen, Georg Hanke, Volker Andersen, Jørgen Kühl, Thorsten
Kjærsgaard, Jörgen Jensen-Hahn, Manfred Nissen, Gerd Pickardt,
Henrik Becker-Christensen

Afbud:

Dieter Paul Küssner, Udo Jessen, Rüdiger Schulze, Peter Lynggaard
Jacobsen, Randy Kuhnt, Bo Hallberg

Protokolfører: Jette Hanisch/JAC
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Spørgetid
3. Godkendelse af protokollen af 27. juni 2011
4. Fastlæggelse af den endelige dagsorden
5. Meddelelser
6. Status på skole-sagen
7. Minderheitenbericht 2011 (Slesvig-Holsten)
8. Modtagelse af TV-2 efter 1. januar 2012
9. Eventuelt
10. Lukket møde

1. Valg af ordstyrer
Da formanden ikke er til stede, ledes mødes af næstformanden. Jens A. Christiansen
vælges som ordstyrer.
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2. Spørgetid
Der er ingen spørgsmål.
3. Godkendelse af protokollen af 27. juni 2011
Den udsendte protokol godkendes.
4. Fastlæggelse af den endelige dagsorden
Den udsendte dagsorden vedtages. Under punkt 10 ”Lukket møde” behandles
resultataftaler 2012, budgetforhandlinger og anlæg.
5. Meddelelser
Anders Molt Ipsen: Skoleforeningen har planer om lørdag den 21. april 2012 kl. 1012.30 at arrangere en aktionsdag til fordel for ligestillingen. Nærmere oplysninger
følger i det nye år.
Alice Feddersen: Vi er indgået et samarbejde med Stadtbibliothek Kiel, om at vores
bogbus holder der én gang om måneden. Første gang var i fredags, der var god
resonans.
Jens A. Christiansen: Kulturnatten på Christiansborg finder i år sted den 14. oktober.
Vi deltager på vanlig vis. Som noget nyt vil vi tage et par ting med fra
mindretalsudstillingen på Danevirke Museet samt plancher fra udstillingen.
Derudover skal vi have fremstillet et rullegardin, der kort skitserer skole-sagen. For
underholdningen står duoen ”Hvor dansk?”.
Slesvig-Holsten-dagen finder i 2012 sted i årsmøde-weekenden 10.-12. juni. Et
uheldigt sammentræf; det vender vi tilbage til.
Flemming Meyer: Der er ordinært Kontaktudvalgsmøde i Berlin den 4. november.
Forslag til dagsordenspunkter ud over skole-sagen modtages gerne.
Viggo Jacobsen: På Sild er den udvendige sanering af murværk på staldkirken og
præstegården afsluttet. Dette blev markeret med en fest i søndags, hvor bl.a. også
borgmesteren var til stede. Hun sagde, at byen Vesterland gerne vil yde tilskud til
mindretallets projekter.
6. Status på skole-sagen
Flemming Meyer: Det ekstraordinære kontaktudvalgsmøde den 29. juni var meget
positivt, alle var indstillet på at prøve at finde en parlamentarisk løsning inden
december. Strategiudvalget har konkluderet, at vi arbejder flerstrenget: 1: Landet
Slesvig-Holsten har ansvaret og må presse på i Berlin, og vi må skubbe til
landsregeringen. Anke har haft samtaler med landdagspræsidenten og
ministerpræsidenten. 2: Vi skal påvirke de enkelte medlemmer i kontaktudvalget (har
i dag udsendt et brev), og 3.: Det er vigtigt, at også Danmark presser på for at finde
en løsning.
Jens A. Christiansen: På Christiansborg har jeg fået bekræftet, at både
statsministeriet og udenrigsministeriet stadig ser alvorligt på sagen og ikke anser den
for løst.
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Anders Molt Ipsen: Det er vigtigt at følge en flerstrenget strategi. Vi har fået pengene
for 2011, og det burde være muligt at få besked om tilskuddet for 2012 i god tid, så vi
ikke løber ind i vanskeligheder. Fra Slesvig-Flensborg amt er tilskuddet til
skolebuskørsel faldet fra 750.000 til 200.000. Vi har haft samtaler med borgmestrene
i kredsen og skal også mødes med landråden. Jørgen Kühl udarbejder en pjece om
forløbet siden maj 2010 samt kommer med en historisk udredning.
Gert Pickardt: Der var en bidsk artikel i Flensburger Tageblatt om nybegyndere i de
danske skoler.
Steen Schröder: En artikel i Flensburger Journal kommer med flere nålestik.
Henrik Becker-Christensen: I må gå hårdt frem mod disse ting, da de går imod BonnKøbenhavn-Erklæringerne. Vil gerne også reagere forskellige steder.
Jörgen Jensen-Hahn: Råder til ikke at svare på sådanne ting.
Flemming Meyer: M.h.t. skolebuskørsel i Slesvig-Flensborg amt er det vigtigt at have
kontakt til borgmestrene og forvaltningen, og det er vigtigt at slå fast, at vi ikke er
skyld i denne udvikling. Kredsen har snydt Skoleforeningen i mange år.
7. Minderheitenbericht 2011 (Slesvig-Holsten)
Jens A. Christiansen: Beretningen er kommet i stand på foranledning af SSW. I det
udsendte er Skoleforeningens beretning ikke med, så vi skal først og fremmest
diskutere udkast til ”Forum”. SSF, SSW og Skoleforeningen har formuleret en
stillingtagen med en overordnet politisk indledning, efterfulgt af Skoleforeningen og
SSF.
Olaf Runz uddeler Skoleforeningens tekst til afsnit 2, stk. 3.
Jytte Nickelsen: Der står, at Skoleforeningen ”kun” har lukket en skole. Men det var
jo en stor skole, der svarer til mange små enheder. De 4,7 mill. svarede til lukning af
22 små skoler. Nu mangler der så kun 1,2 mill, og man har lukket en stor skole i
Flensborg. Teksten bør rettes, så ”nur” falder væk og der står ”eine große Schule”.
Jens A. Christiansen:
•

Konklusion: Med Jyttes tilskyndelse sendes teksten til Forum i morgen.

Skoleforeningen vil gerne have sidste sætning i stk. 201 slettet. Redaktionelle
rettelser bedes indsendt i morgen formiddag.
Jørgen Kühl: Henstiller til, at landseregeringen retter teksten i stk. 200.
Jens A. Christiansen:
•

Konklusion: Beretningen er godkendt med de nævnte henstillinger.
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8. Modtagelse af TV-2 efter 1. januar 2012
Jens A. Christiansen: Der er afholdt møder med alle parter, og det ser positivt ud
m.h.t. modtagelse både via kabel og muligvis antenne efter 1. januar 2012. Der er
god vilje i kulturministeriet til, at vi syd for grænsen kan købe et abonnement hos
Boxer. Pointen er, at vi skal have samme muligheder som danskere i kongeriget for
at se dansk TV. Men sagen er ikke ved vejs ende endnu.
Flemming Birkemose: Der er også den mulighed, at man får sin PC registreret som
dansk PC og på den måde kan se TV.
Alice Feddersen: Biblioteket vil meget gerne udnytte denne mulighed.
9. Eventuelt
Per Gildberg: Flensborg by har stillet 2,7 mill. euro til rådighed til udbygning af
vuggestuer. Vi har på årsbasis brug for 140 vuggestuepladser, og for øjeblikket har vi
10 i Engelsby (60 på venteliste) og 30 i Nystaden (60 på venteliste). Vi søger penge
til 80 børn, og 90 % af investeringen dækkes af denne pulje. Størsteparten af
driftsomkostningerne på vuggestuepladser i Flensborg dækkes af offentlige tilskud.

Mødet slutter kl. 20.15

Møde i Det Sydslesvigske Samråd – 30.08.2011

