Notat
Til Sydslesvigudvalget

01. maj 2018

Referat af møde i Sydslesvigudvalget den 25. april 2018
Møde/dato: Møde i Sydslesvigudvalget den 25. april kl. 18.00-20.00 på
Christiansborg, København.
Referent: Steffen Bang (Sydslesvigsekretariatet)
Til stede:
Anni Matthiesen (V), formand for Sydslesvigudvalget
Martin Henriksen, (DF)
Merete Dea Larsen, (DF)
Christian Rabjerg Madsen, (S)
Afbud: Christian Juhl (EL)
Chefkonsulent Steffen Bang (Sydslesvigsekretariatet)
1.Godkendelse af referat af møde den 28. februar 2018.
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
2. Behandling af Sydslesvigudvalgets regnskab 2017
Steffen Bang gennemgik udvalgets regnskab for 2017, der herefter blev godkendt.
3. Gennemgang af ansøgninger om at indgå resultataftaler med
Sydslesvigudvalget i 2019.
Steffen Bang orienterede om, at der var indsendt 10 ansøgninger, dvs. fra alle de
foreninger, der modtog driftsstøtte i 2018. Herudover havde også FUEN fremsendt
en ansøgning. Sydslesvigudvalget valgte at imødekomme 10 ansøgninger, men
fastholdt det afslag, der blev givet til FUEN i 2018.
4. P51 og garantistillelse – opfølgning på mødet med Skoleforeningen
Da der var opstået tvivl om rækkevidden af de garantier som P51 stiller ift. Dansk
Skoleforenings forsikringsfritagelser i Tyskland besluttede udvalget at udarbejde
en skriftlig garanti som skulle gælde indtil P51s vedtægter blev opdateret.
5. Besigtigelsestur 2018
Steffen Bang gennemgik udkast til program for årets tur, som blev godkendt af
udvalget.
6. De sydslesvigske årsmøder 2018
De tilstedeværende udvalgsmedlemmer tilkendegav alle, at de deltog i årsmøderne
i Sydslesvig og bad sekretariatet give Sydslesvigsk Forening besked herom.

Dok. nr. 17/00277-296

Side 2

7. Folkemøde 2018
Udvalget drøftede udvalgets programpunkter for 2018, og formanden orienterede
herunder om en paneldebat om vildsvinehegnet ved den dansk-tyske grænse.
8. Evt.
Anni Matthiesen orienterede om, at hun havde arrangeret en besøgsdag på
Museumsgården Karensminde ved Grindsted, hvor fire repræsentanter fra
Christian Lassens Minde Museum i Jarlund samt Den Danske Generalkonsul fra
Flensborg Kim Andersen ville deltage. Hun opfordrede de øvrig medlemmer til at
deltage såfremt det passede i kalenderen.
Steffen Bang orienterede om, at Sydslesvigsk Forening havde udarbejdet en pjece
om projektet Mindretallenes Hus, som han ville sende rundt til medlemmerne.
Afslutningsvis fik Steffen Bang i opdrag at arrangere et møde mellem udvalget og
det sønderjyske 2020-præsidium, således at udvalget kunne få en orientering om
det foreløbige arbejde.
/Steffen Bang

