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29. november 2021 
SBP Notat 

Til Sydslesvigudvalget 
 
Referat af møde i Sydslesvigudvalget den 27. oktober 2021  
 
Mødet blev afholdt på Christiansborg  
 
Deltagere:  
Christian Juhl, MF (EL), formand  
Anni Matthiesen, MF (V)  
Birgitte Vind, MF (S)  
Rune Christiansen, (R)  
Karina Lorentzen Dehnhardt, MF (SF)  
Niels Flemming Hansen, (K)  
 
Fra Sydslesvigudvalgets sekretariat deltog chefkonsulent Steffen Bang (referent) 
samt Marie Funch Adamsen.  
 
 
Christian Juhl bød velkommen og spurgte, om forslag til dagsorden kunne 
godkendes. Det var der enighed om. Første punkt på dagsordenen var godkendelse 
af referat af møde afholdt den 18. august. Dette blev godkendt uden 
bemærkninger. 
 
Næste punkt var en gennemgang af Flensborg Avis’ regnskabspraksis, særligt 
håndteringen af den såkaldte ”mellemregningskonto”. Økonomidirektør Thorsten 
Kjærsgaard deltog på et videolink, og redegjorde for baggrunden for den 
eksisterende praksis, der skyldtes at avisen er et aktieselskab. Der var ikke 
efterfølgende spørgsmål fra udvalget, og redegørelsen blev derfor taget til 
efterretning. 
 
Herefter gennemgik udvalget det af sekretariatet fremsendte udkast til rammer for 
Sydslesvigudvalgets projekttilskudspolitik for 2022, der lagde op til at 
tilskudspolitikken for 2021 blev videreført uændret. Det var der i udvalget enighed 
om. Rune Christiansen foreslog, at man evt. ift. 2023 kunne justere principperne i 
forhold til det nordiske aspekt, men at det for nuværende var mest fornuftigt at 
holde fast i de eksisterende rammer, særligt da disse var blevet ændret i 2021. 
 
Efterfølgende gennemgik Steffen Bang den udarbejdede rapport om de 
sydslesvigske foreningernes årsregnskaber for 2020.  
Der var grundlæggende enighed om, at den udførte eksterne revision i alle tilfælde 
gjorde, at Sydslesvigudvalget kunne tage regnskaberne til efterretning. 
På baggrund af en opfordring fra Niels Flemming Hansen besluttede 
Sydslesvigudvalget at give sekretariatet i opdrag at igangsætte en mere detaljeret 



 

Side 2 

undersøgelse af lønniveauet i de enkelte foreninger, herunder principperne for 
løndannelse, rekruttering og habilitet. 
 
 
Grænseforeningen havde rettet henvendelse til udvalget med et ønske om at kunne 
ændre den måde midlerne til elevambassadørerne blev administreret på, da man 
havde opnået tilsagn om støtte også fra tysk side. Udvalget imødekom denne 
anmodning. 
 
Grænseforeningen havde ligeledes fremsendt en orientering om, at der var behov 
for en justering af projektet ”Genforen dit Fælleskab”.  
 
Herefter gennemgik udvalget milepælsrapport for Skoleforeningens projekt 
”Mindretal på Efterskole”, som udvalget tog til efterretning. Desuden tilkendegav 
Anni Matthiesen, at hun på baggrund af milepælsrapporten ville rette henvendelse 
til Børne- og Undervisningsministeren for at få undersøgt muligheden for, at 
elevstøtten til sydslesvigske elever på efterskole fremadrettet blev yder af staten i 
stedet for Skoleforeningen. 
 
Næste punkt var fastlæggelsen af tidspunkterne for udvalgets møder i 2022. 
Sydslesvigudvalget besluttede at følge det af sekretariatet udarbejdede forslag til 
kalender. 
 
Efterfølgende blev udvalgets forretningsorden gennemgået, hvilket ikke gav 
anledning til justeringer. 
 
Steffen Bang orienterede herefter om status for budgetmøderne i Flensborg, og 
redegjorde for det foreløbige budget for 2022. 
 
Under ”eventuelt” orienterede Christian Juhl om, at han havde deltaget i 
Grænseforeningens sendemandsmøde, ligesom han skulle deltage i en konference 
med titlen ”danskere findes i mange modeller”, som Grænseforeningen havde 
arrangeret på Christiansborg. 
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