Notat
Dato 20.august 2021
Til Sydslesvigudvalget

Referat af møde i Sydslesvigudvalget den 18. august 2021
Mødet blev afholdt via videolink
Deltagere:
Christian Juhl, MF (EL), formand
Anni Matthiesen, MF (V)
Birgitte Vind, MF (S)
Rune Christiansen, (R)
Karina Lorentzen Dehnhardt, MF (SF)
Martin Henriksen, (DF)
Fra Sydslesvigudvalgets sekretariat deltog chefkonsulent Steffen Bang samt Marie
Funch Adamsen (referant).
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 mødet den 23. juni.
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
Næste punkt på dagsordenen var program og praktiske detaljer ifm. den
forestående besigtigelsestur i september.
Udvalget var enige om at invitere den nye kulturminister med og at
generalkonsulen skulle være velkommen på turen.
Næste punkt var opfølgning på drøftelse på sidste møde omkring Bennetgaard
samt gennemgang af regnskab.
Steffen Bang bemærkede, at der var givet penge med det formål at kunne nedsætte
egenbetalingen, men som det fremgik af det fremsendte årsregnskab var en del af
midlerne anvendt til bygningsvedligehold.
I udvalget var der enighed om, at det skulle indskærpes, at udvalget gerne vil have
det præciseret, hvad pengene bruges til, og at hvis de ønsker at bruge midlerne på
andet end formålet, bør dette godkendes af udvalget.
Herefter gennemgik Christian Juhl midtvejsrapporter for de foreninger, der i 2021
modtager driftstilskud fra Sydslesvigudvalget.
Steffen bemærkede afslutningsvis, at det ikke så ud til at der var nogen af
foreningerne, der var i økonomiske problemer oven på corona, og at der formentlig
vil være en tilbagebetaling af midler fra nogle af foreningerne som vil kunne
omfordeles blandt foreningerne.

Næste punkt på dagsordenen var, hvorvidt der er behov for dispensation i SUreglerne, således at det er muligt at få dansk SU til uddannelse i Sydslesvig.
Udvalget var enige om, at de gældende regler om SU ved uddannelse i Danmark
var hensigtsmæssige og besluttede ikke at gøre mere ved dette.
Under evt. redegjorde Christian Juhl for en henvendelse fra en sejlklub i
Sydslesvig som ønskede at flage med det danske flag på deres både. Dette vil
kræve dispensationer fra gældende regler og udvalget besluttede ikke at gå videre
med denne henvendelse.
Desuden blev kalenderen for resten af året drøftet, herunder hvornår
forhandlingsmøderne i Flensborg skal foregå.
Marie Funch Adamsen
Sydslesvigsekretariatet

Side 2

