Notat
Til Sydslesvigudvalget

Referat af møde i Sydslesvigudvalget den 17. maj 2022
Mødet blev afholdt på Christiansborg
Deltagere:
Christian Juhl, MF (EL) formand
Niels Flemming Hansen (K)
Anni Matthiesen, MF (V)
Birgitte Vind, MF (S)
Merete Dea Larsen, (DF)
Fra Sydslesvigudvalgets sekretariat deltog chefkonsulent Steffen Bang samt
Specialkonsulent Julie Lange (referent).
Christian Juhl bød velkommen til Udvalget og dagsordenen blev godkendt.
Niels Flemming Hansen orienterede om sin deltagelse i SdUs sendemandsmøde
den 19. marts 2022, hvor der havde været valg til formandsposten. Kay von Eitzen
vandt, og Niels Flemming Hansen havde overbragt en hilsen fra
Sydslesvigudvalget.
Christian Juhl havde deltaget i valgaftenen for det danske mindretal på
Flensborghus., Ved landdagsvalget 9. maj blev SSW blev næsten fordoblet. Også
her blev der overbragt en lykønskningshilsen fra Sydslesvigudvalget.
Endelig kunne både Anni Matthiesen og Christian Juhl gøre rede for deres møde d.
5. maj 2022 med Stefan Seidler i Folketinget. Stefan Seidler blev sidste år valgt
som medlem af den tyske forbundsdag, som den første SSW-repræsentant i mange
år. Her blev der diskuteret samarbejdsmuligheder og mindretallets rolle i
fremtiden.
Referat af møde den 20. april 2022 blev derefter godkendt.
Dernæst gennemgik Steffen Bang Sydslesvigudvalgets regnskab for 2021.
Regnskabet viste et overskud på 307.000 kr. og en fortsat opsparing, som i alt giver
en beholdning på 644.000 kr. Skal disse anvendes kræver det en godkendelse fra
Kulturministeren. Set i lyset afpresset på de globale forsyningskæder vil flere af de
danske foreninger i Sydslesvig givetvis have fået flere udgifter til blandt andet
bygge- og anlægsprojekter, hvilket pengene evt. kunne bruges til at afhjælpe. Det
vil Sydslesvigudvalget skulle tage stilling til.
Dernæst viderebragte Steffen Bang en orientering fra Beskæftigelsesministeriet
omkring en indgået rammeaftale mellem Tyskland og Danmark, hvortil ansatte
ved tre danske foreninger i Sydslesvig (Dansk Centralbibliotek, Danske
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Ungdomsforeninger og Dansk Sundhedstjeneste) kan forblive omfattet af dansk
lovgivning om social sikring. Aftalen bygger på en gammel aftale fra 1960erne og
er således ikke ny udover, at den skal fornys for de tre foreningers ansatte hvert 3.
år.
Julie Lange redegjorde herefter for, at Grænseforeningen havde bedt om
udsættelse af starten på projektet Mojn Moin, der skulle have været påbegyndt i
februar d.å., men var blevet forsinket grundet organisatoriske ændringer.
Sydslesvigudvalget godkendte udskydelsen, således at projektet starter 1. august
2022.
Herefter blev der drøftet planlægning af den kommende besigtigelsestur og
planlægning af Sydslesvigudvalgets konference i Berlin.
Dernæst gav Julie Lange kort status på pantproblematikken for særligt Dansk
Skoleforening. Her var man i dialog med Finansministeriet om en løsning.
Sekretariatet gav også en kort orientering om status for deltagelse på Folkemødet
på Bornholm. Birgitte Vind skal moderere en debat om unge i grænselandet og
Rune Christiansen om en debat om bindestregsidentitet smed Peter Skaarup som
meddebattant. Formanden deltager på hele Folkemødet og som moderator i
sidstnævnte programelement.
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