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Det
Sydslesvigske
Samråd
SEKRETARIATET
(7/2011)

Protokol

over

Møde i Det Sydslesvigske Samråd
mandag den 31. oktober 2011 kl. 18.30 på Flensborghus
Til stede:

Dieter Paul Küssner, Jens A. Christiansen, Steen Schröder, Inger Marie
Christensen, Flemming Birkemose, Per Gildberg, Anders Molt Ipsen,
Flemming Meyer, Rüdiger Schulze, Martin Lorenzen, Viggo Jacobsen,
Jytte Nickelsen, Gert Wiencke, Jørgen Pejtersen, Jørn Aagesen, Georg
Hanke, Randy Kuhnt, Volker Andersen, Thorsten Kjærsgaard, Jörgen
Jensen-Hahn, Bo Hallberg, Henrik Hansen

Afbud:

Horst Schneider, Udo Jessen, Peter Lynggaard Jacobsen, Hans Erik
Hansen, Jørgen Kühl, Manfred Nissen, Gerd Pickardt,

Protokolfører: Jette Hanisch/JAC
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Spørgetid
3. Godkendelse af protokollen af 30. august 2011
4. Fastlæggelse af den endelige dagsorden
5. Meddelelser
6. Skolesagen - status på detw politiske arbejde med nedskæringerne
7. Information om den nye aftale for Region Sønderjylland-Schleswig
8. Introduktion af Sydslesvigudvalget til det danske mindretal
9. Formandsskifte og ny mødeplan pr. 1.1.2012
10. ventuelt
11. Lukket møde
1. Valg af ordstyrer
Jens A. Christiansen vælges som ordstyrer.
2. Spørgetid
Der er ingen spørgsmål.
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3. Godkendelse af protokollen af 30. august 2011
Flemming Birkemose: Beder om, at hans bemærkning under punkt 8 Modtagelse af
TV-2 efter 1. januar 2012 ”Der er også den mulighed, at man får sin PC registreret
som dansk PC og på den måde kan se TV” slettes. Protokollen godkendes med
denne rettelse.
4. Fastlæggelse af den endelige dagsorden
Den udsendte dagsorden vedtages. Der er intet under ”Lukket møde”.
5. Meddelelser
Inger Marie Christensen: SdU har startet byggeriet af det nye fritidshjem ved Hiort
Lorenzen-Skolen og forventer at være færdig til sommerferien.
Viggo Jacobsen: Skoleforeningens planer om at nedlægge børnehaven i Slesvig
Ansgar, Bismarckstr, vil betyde, at menigheden inden for en overskuelig tid vil være
den eneste bruger, idet SSF agter at samle aktiviteterne på Slesvighus. Vil derfor
høre, om der skulle være interesse for at dele de mange kvadratmeter i bygningen
med menigheden.
JAC: Vi arbejder ihærdigt på TV-2 sagen. Efter årsskiftet kan man højst sandsynligt
stadig se kanalen via Kabel Deutschland, udfordringen ligger i, at der ved
modtagelse via antenne er problemer med ophavsrettighederne. – Vi har haft en
samtale med BMI om nedgraderingen af stillingen som mindretalssekretær. Der
ligger ikke noget politisk bag, men det bygger på administrative misforståelser, der
nu ryddes af vejen, og stillingen opgraderes igen.
DPK: På et møde i mindretalsrådet var der enighed om, at stillingen ikke kan
nedgraderes. Derudover udtrykte de øvrige mindretal deres solidaritet med
Skoleforeningen og ønsker held og lykke. På et møde med Innenausschuß blev
skolesagen også nævnt, og professor Hofmann, der er leder af ekspertkommiteen for
rammekonventionen, mente her, at det er utilstedeligt, at Kiel kort efter et
evalueringsbesøg kortede i tilskuddene til Skoleforeningen.
6. Skolesagen – status på det politiske arbejde mod nedskæringerne
Flemming Meyer: Vi vil endnu engang rejse spørgsmålet i Berlin den 7.-8.11., hvor vi
har møde med alle partier. Der kommer nu positive signaler fra CDU om, at man vil
løse problemet. På mødet i Kontaktudvalget den 4.11. bliver sagen også rejst igen.
Jens A. Christiansen: SSF har orienteret det nye Folketing om skolesagen, TV-2sagen og den nye valglov, og vi har sendt et notat til alle Sydslesvig-relevante
ministre/ministerier.
7. Information om den nye aftale for Region Sønderjylland-Schleswig
Anke Spoorendonk: Gør rede for den nye aftale, der skal vedtages på
Regionalforsamlingen i morgen. Aftalen går bl.a. ud på, at Regionalforsamlingen
afløses af en regionalkonference, der mødes en gang årligt. Fremover bliver der kun
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ét udvalg, Kulturudvalget, der udvides med en frisisk repræsentant. Udvalget skal
fungere som styre- og bevillingsudvalg for Interregprojektet »KulturDialog« samt
eventuelle følgeprojekter. Udvalget skal også fungere som styreudvalg for en fælles
Kulturregion. Derudover kan der nedsættes ad hoc-udvalg. Begge mindretal får plads
i bestyrelsen med stemmeret, dog ikke ved afstemning om budgettet. Landet SlesvigHolsten får kun en underordnet rolle.
Anders Molt Ipsen: Hvem støtter arbejdet økonomisk og med hvor meget?
Martin Lorenzen: Flensborg by, Slesvig-Flensborg og Nordfrisland amter, de 4
nordslesvigske kommuner og Region Syddanmark yder støtte, og det samlede
budget er på godt 700.000 euro. I Kulturudvalget repræsenteres det danske
mindretal af Manfred Kühl, friserne af Gary Funck, mens Anke repræsenterer
mindretallet i bestyrelsen.
8. Introduktion af Sydslesvigudvalget til det danske mindretal
Jens A. Christiansen: Ud over Kim Andersen og Søren Krarup er alle medlemmer i
udvalget nye. I en samtale med Benny Engelbrecht har jeg drøftet, at udvalget
besøger Sydslesvig inden nytår, og ved den lejlighed kan vi ved en middag tage
afsked med det gamle og sige goddag til det nye udvalg. Et klausurmøde i foråret
ville være formålstjenligt.
Viggo Jacobsen: Pernille Vigsø Bagge kender en hel del til mindretallet, idet hun har
gæstet landsdelen med Folketingets Kirkeudvalg.
9. Formandsskifte og nye mødeplan pr. 1.1.2012
JAC: Turnusmæssigt varetages formandsposten næste år af SSW og
næstformandsfosten af SdU. Således bliver Flemming Meyer ny formand og Inger
Marie Christensen næstformand. Sekretariatet ligger fortsat på generalsekretariatet.
Mødeplanen vedtages i store træk og korrigeres efter behov.
10. Eventuelt
Viggo Jacobsen: Den store danske kirkelige organisation Grundtvigsk Forum har,
ikke mindst takket være C.U. Terps indsats, holdt årsmøde i Flensborg over to dage,
hvor de blev budt velkommen af generalkonsul Henrik Becker-Christensen og mødet
blev rundet af med en tale ved overborgmester Simon Faber.
Anke Spoorendonk: SSW har opfordret landsregeringen til inden årskiftet at
fremlægge en integrationsplan for romaer i Slesvig- Holsten. Forslaget er blevet
behandlet i landdagens Europaudvalg samt i Indenrigs- og retsudvalget og også her
var den afvisende holdning hos regeringspartierne stor, så forslaget bliver sikkert
nedstemt i landdagen.. SSWs Anke Spoorendonk regner derfor med, at SSWs
forslag officielt bliver nedstemt i landdagen. Mange romaer har hverken uddannelse
eller job, de lever under kummerlige forhold. Vi skal respektere deres kultur, og det er
nødvendigt at både Forbundsrepublikken og Slesvig-Holsten gør en indsats hér.

Mødet slutter kl. 19.15
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