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Notat 

 

 

Til Sydslesvigudvalget 

 
4. marts 2019 

Referat af Sydslesvigudvalgets ordinære møde 5. december 2018  

  

Mødet blev afholdt på Christiansborg den 5. december 2018. 

 

Deltagere: 

Anni Matthiesen, formand, MF (V) 

Merete Dea Larsen, MF (DF) 

Martin Henriksen, MF (DF) 

Christian Juhl, MF (EL) 

Christian Rabjerg Madsen, MF (S) 

 

Fra Sydslesvigudvalgets sekretariat deltog: 

 

Chefkonsulent Steffen Bang (referent) 

Fuldmægtig Susan Parwini 

 

Anni Matthiesen indledte med at spørge, om det rundsendte forslag til dagsorden 

kunne godkendes.  Dette var der opbakning til blandt de øvrige 

udvalgsmedlemmer. 

 

Herefter spurgte Anni Matthiesen om der var bemærkninger til udkast til referat 

af møde i Sydslesvigudvalget den 9. oktober 2019. Martin Henriksen bad om at et 

af punkterne blev præciseret, hvorefter referatet blev godkendt.  

 

Herefter orienterede Steffen Bang om resultaterne at den revisionsundersøgelse, 

som udvalget havde igangsat i forhold til Fælleslandboforeningen.  

 

Christian Juhl ville gerne vide, om rapporten gav anledning til at rejse et 

tilbagebetalingskrav mod foreningen. 

 

Anni Matthiesen svarede, at det formentlig ville blive svært. I første omgang var 

det nødvendigt at orientere Kulturministeriet og evt. også Rigsrevisionen. 

 

Christian Rabjerg Madsen understregede at det var vigtigt at få afklaret hvorvidt 

udvalget i det hele taget kunne undgå at kræve tilskuddet helt eller delvist 

tilbagebetalt. 

 

Martin Henriksen bemærkede, at det var trist at skulle indstille støtten til 

foreningen. 

 

Anni Matthiesen  nævnte, at der var behov for at medlemmerne i foreningen blev 

orienteret om indholdet af undersøgelsen. 



 

Side 2 

Merete Dea Larsen  så gerne at også de tyske myndigheder blev underrettet. 

 

Christian Juhl opfordrede til, at udvalget indstillede støtten fra og med 2019, at 

man overvejede spørgsmålet om tilbagebetaling og orienterede myndighederne i 

Kiel. Han var af den opfattelse, at den rådgivning, som foreningen ydede sin 

medlemmer kunne leveres af andre. 

 

Martin Henriksen var af den opfattelse, at udvalget skulle pålægge foreningen at 

informere sine medlemmer og indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvr 

udvalget skulle være repræsenteret. 

 

Udvalget besluttede  at man ville meddele foreningen at i lyset af 

revisionsrapportens resultater indstillede den økonomiske støtte, at man ville 

anmode dem om at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling og at de skulle 

informere foreningens medlemmer. 

 

Udvalget besluttede endvidere, at man på det næstkommende møde ville drøfte, 

hvilke øvrige specifikke og generelle tiltag, der evt. kunne komme på tale. 

 

Herefter gik udvalget videre til næste punkt på dagsordenen, som omhandlede 

udvalget fordeling af drifts-, anlægs- og projektstøtte for 2019. 

 

Steffen Bang gennemgik de udarbejde budgetnotater, og redegjorde for, hvad, der 

var blevet søgt om ift. de forskellige tilskudsordninger. 

 

Han redegjorde i den forbindelse for, at der fra de foreninger, der havde sæde i det 

Sydslesvigske Samråd, og som modtog støtte fra udvalget var kommet en 

anmodning om, at udvalget tilgodeså Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger med 

et beløb på 120.000 EURO for at sikre den fremtidige drift af kursusstedet 

Christianslyst. 

 

Christian Juhl bemærkede, at han ikke umiddelbart var af den opfattelse, at dette 

var hvad der oprindeligt var blevet aftalt da udvalget tidligere havde indvilget i, at 

yde et særtilskud til SdU til dette formål. Han var dog indstillet på, at bevilge 

beløbet for en etårig periode. 

 

Dette var der tilslutning til bland de øvrige medlemmer. I den forbindelse fik 

sekretariatet i opdrag at indhente information om, hvad man fra sydslesvigsk side 

gjorde sig af overvejelse vedr. Christianslyst efter 2019.  

 

Derudover besluttede udvalget at imødekomme Dansk Skoleforening for 

Sydslesvigs ansøgning om driftstilskud fuldt ud, mens de øvrige foreninger ville 

modtage et tilskud, der var reguleret med pris- og lønudviklingen i Danmark. 

 

Herefter gennemgik man de ansøgninger, der var fremsendt vedrørende 

projektstøtte. Udvalget besluttede at imødekomme en ansøgning fra 

Grænseforeningen vedr. udveksling af børn og unge mellem Danmark og 



 

Side 3 

Sydslesvig, samt en ansøgning fra Skoleforeningen vedrørende markeringen af 

genforeningsjubilæet i 2020. 

 

Endelig gennemgik man de fremsendte ansøgninger om at modtage anlægsstøtte, 

og besluttede at imødekomme 2 ansøgninger. Dels en delvis imødekommelse af 

Skoleforeningens ansøgning om midler til et ombygning af Vimmerslev Skole og 

dels en imødekommelse af Dansk Kirke i Sydslesvigs ansøgning om midler til et 

færdigrenovering af Ansgarbygningen i Slesvig. 

 

Herefter gennemgik Sydslesvigudvalget projektrapport og projektregnskab for 

Sydslesvigsk Forenings projekt ”Værditilvækst”. Udvalget godkendte materialet og 

gav sekretariatet i opdrag at udbetale den afsluttende tilbageholdte rate på 10 

procent. 

 

Endelig gennemgik udvalget det fremsendte udkast til kalender for 2019, og bad 

sekretariatet fremsende kalenderindbydelser. 


