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Notat  
 

Til Sydslesvigudvalget 

Referat af møde i Sydslesvigudvalget den 01. december 2021 

 

 
Mødet blev afholdt på Christiansborg 

 

Deltagere:  

Christian Juhl, MF (EL), formand  

Anni Matthiesen, MF (V)  

Birgitte Vind, MF (S) 

Niels Flemming Hansen  

Rune Christiansen, (R)  

Karina Lorentzen Dehnhardt, MF (SF)  

Martin Henriksen, (DF) 

 

 

Fra Sydslesvigudvalgets sekretariat deltog chefkonsulent Steffen Bang (referant) 

samt Marie Funch Adamsen. 

 

 

Christian Juhl bød velkommen foreslog en ændring til dagsorden, således at man 

begyndte med at fastlægge budgettet for 2022. Dette var der tilslutning til i 

udvalget. Herefter blev forslag til dagsorden godkendt. 

 

Referat af møde den 27. oktober blev ligeledes godkendt. Karina Lorentzen 

Dehnhardt bad dog om, at mødemateriale fremadrettet blev vedlagt 

kalenderinvitationen og ikke udsendt særskilt. 

 

Udvalget gennemgik de enkelte foreningers forslag til tilskud for 2022 samt det 

understøttende materiale.  

 

I forhold til driftstilskud via en resultataftale var udvalget enige om at prioritere 

en stigning i tilskuddet til Flensborg Avis således at lørdagstillægget KomMit 

kunne fortsætte. Christian Juhl spurgte om udvalget hermed var indforstået med, 

at det på sigt ville medføre en permanent forhøjelse af bevillingen til Flensborg 

Avis på ca. 2,3 mio. kr. årligt. Dette var der ingen indvendinger imod. 

 

Derefter gennemgik udvalget de modtagne ansøgninger om projekttilskud for 2022, 

hvor det blev besluttet at støtte to projekter. Det ene var Dansk Centralbiblioteks 

oplysningsprojekt "Mindretallet på tur", det andet var Grænseforeningens 

undervisningsprojekt "Moin Moin". 

 

Sidste punkt i forhold til budgettet for 2022 var tildeling af anlægstilskud. Her var 

der i udvalget principiel enighed om at støtte Dansk Skoleforenings ønske om at 

etablere et nyt dagtilbud i Vimmersbøl. Imidlertid ville det ikke være muligt at 

imødekomme ansøgning fuldt ud.  Christian Juhl foreslog, at han og andre 

interesserede kunne indkalde Skoleforeningens ledelse til et møde, hvor man ville 

drøfte muligheden for, at Skoleforeningen øgede sin egenfinansiering. Udvalget var 

enige i denne fremgangsmåde, og Rune Christiansen bemærkede, at idet man også 



 

Side 2 

stillede Skoleforeningen i udsigt at kunne anvende et mindreforbrug fra ikke-

realiserede projektaktiviteter burde det være muligt at finde en for alle parter 

tilfredsstillende løsning. 

 

Herefter behandlede udvalget en henvendelse fra Grænseforeningen om at få lov til 

at anvende en række ikke-forbrugte midler, der oprindelig var afsat til at 

gennemføre aktiviteter i forbindelse med Folkemødet på Bornholm til at finansiere 

et ekstraordinært store sendemandsmøde, der var blevet afholdt tidligere på året. 

Dette var er opbakning til i udvalget. 

 

Næste punkt på dagsordenen var en henvendelse fra Dansk Skoleforening for 

Sydslesvig vedrørende projektet "Den Gode Rygsæk", hvor der blev anmodet om at 

måtte foretage nogle justeringer i forhold til den oprindelige ansøgning. 

Dette gav udvalget sin tilslutning til. 

 

Efterfølgende gennemgik Steffen Bang byggerapport og regnskaber for henholdsvis 

Satrup Børnehave og Vimmersbøl Skole, og indstillede, at udvalget tog disse til 

efterretning. Udvalget fulgte denne indstilling. 

 

Sidste punkt var en drøftelse af et svar afgivet til Folketinget af Børne- og 

Undervisningsministeren vedrørende muligheden for, at den danske stat overtog 

Dansk Skoleforenings udgifter forbundet med at sende unge sydslesvigere på 

efterskoleophold i Danmark. Spørgsmålet var stillet efter ønske fra Anni 

Matthiesen.  Udvalget noterede sig, at ministeren var af den opfattelse, at der 

allerede var rimelige støttemuligheder for unge sydslesvigere, der ønskede at tage 

på efterskole. Udvalget besluttede ikke at forfølge sagen yderligere. 

 

Under eventuelt orienterede Christian Juhl om, at han skulle overvære SSW's 

opstillingsmøde til Landdagen. Han opfordrede udvalgets medlemmer til at deltage 

i de arrangementer, hvor det var muligt. 

Ligeledes orienterede han om, at foreningernes bevillingsbreve ville blive afsendt 

inden jul, og at han i starten af det nye år ville tage til Flensborg med ledsagelse 

fra sekretariatet for at få resultataftalerne for 2022 underskrevet. 

 




