
 

 
 
 

 
 

Jour. nr. 19/02400-31 

Notat 
Dato 18/11/2019 

Til Sydslesvigudvalget 

Referat af ordinært møde i Sydslesvigudvalget den 23. 
oktober 2019. 
 
Mødet blev afholdt på Christiansborg. 
 
Deltagere: 
Christian Juhl, MF (EL), formand 
Anni Matthiesen, MF (V) 
Martin Henriksen, (DF) 
Troels Ravn, MF(S) 
Rune Christiansen, (R) 
Karina Lorentzen Dehnhardt, MF (SF) 
Niels Flemming Hansen, MF (K) 
 
Fra Sydslesvigudvalgets sekretariat deltog chefkonsulent Steffen Bang (referent). 
 
Christian Juhl indledte med at byde velkommen. Dernæst orienterede han om, at 
der var en ændring i forhold til den rundsendte dagsorden, idet punktet vedrørende 
projektafrapportering blev udskudt. Endvidere foreslog han, at udvalget på sit 
næste møde formelt gennemgik forretningsordenen. Herefter blev dagsordenen 
godkendt. 
 
Herefter gav formanden ordet til Michael Moos-Bjerre, der var inviteret for at 
gennemgå konklusionerne af sin undersøgelse af Dansk Skoleforening for 
Sydslesvigs økonomi. 
 
Efter denne gennemgang gik udvalget videre med til næste punkt på dagsordenen, 
som var udkast til referat af udvalgsmødet den 3. oktober, der blev godkendt uden 
bemærkninger. 
 
Steffen Bang gennemgik herefter notat om budgettet for 2020 med henblik på 
udvalgets forberedelse af de kommende budgetmøder i Flensborg.  Han 
konstaterede, at der samlet set var søgt om ca. 12 mio.kr. mere end der ifølge 
forslag til finanslov for 2020 var til rådighed. Den væsentligste årsag hertil blev af 
flere af de foreninger, der havde søgt om tilskud, begrundet med at lønudviklingen 
i Tyskland er højere end pris- og lønudviklingen i Danmark. 
 
I forlængelse af det foreløbige budget gennemgik udvalget den af Kulturministeriet 
udførte gennemgang af regnskaberne fra tilskudsmodtagerne. Christian Juhl 
konstaterede, at den udførte revision var mere omfattende end hvad der havde 
været tilfældet i de tidligere år, og var af den opfattelse, at dette var en konsekvens 



 

Side 2 

af udvalgets beslutning om at foretage en ekstern revisionsundersøgelse af 
Fælleslandboforeningen. 
 
Næste punkt på dagsordenen var en gennemgang af den foreløbige mødekalender 
for 2020, som blev godkendt uden bemærkninger. 
 
Herefter fulgte en drøftelse af de kriterier, der skulle danne rammen om 
Sydslesvigudvalgets fordeling af projekttilskud for 2020. 
Der var enighed om at der fortsat var brug for at kunne støtte oplysningsarbejdet 
om mindretallet, men der var også et ønske om, på baggrund af indtryk fra 
Sydslesvigudvalgets besigtigelsestur i september 2019, at kunne støtte aktiviteter 
målrettet socialt udsatte medlemmer af det danske mindretal. Den konkrete 
tilskudspolitik blev som følge heraf tilpasset med et ekstra kriterium. 
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