
 

 

 
 

Notat   
22. april  2022  

 JCEL  

Til  Sydslesvigudvalget  

Referat af  møde i Sydslesvigudvalget den 20. april  2022  

 

 
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)   

Merete Dea Larsen,  (DF)  

 

 

Fra Sydslesvigudvalgets sekretariat deltog chefkonsulent Steffen Bang  samt Julie  

Lange (referent).  

 

 

Christian Juhl  bød velkommen til Udvalget og  dagsordenen  blev  godkendt  med  

enkelt ændring, idet Niels Flemming Hansen ikke var til stede og dermed ikke  

kunne orientere om deltagelse i SdUs Sendemandsmøde.  Merete Dea Larsen  

orienterede derfor i stedet om sin deltagelse i jubilæums-middag på Dansk 

Generalkonsulat  i Flensborg  og møder med blandt andre nyvalgt  formand for SdU,  

Kay von Eitzen.  

 

Referat af møde den  23. marts  2022  blev  derefter  godkendt.   

 

Dernæst gav  Sekretariatet  status på  pantproblematikken for særligt Dansk 

Skoleforening. Sydslesvigudvalget vil gerne hjælpe de danske foreninger med  at få 

slettet de ældre (”pro forma”) pantsikringer.  Det blev derfor besluttet at invitere  

Finansministeren med til kommende måde  d. 17. maj 2022 med henblik på 

orientering  om sagen samt rådføring om  rette fremgangsmøde.  

 

Det næste punkt til drøftelse var en række invitationer modtaget af 

Sydslesvigudvalget. Det drejede sig om Grænseforeningens sendemandsmøde den  

7. maj,  Kirkedagen den 15. maj, strukturdebat i mindretallet i slutningen af maj  

samt Duborgskolens  100-års fødselsdag  den 17. maj.  

 

Det kommende Folkemøde på Bornholm blev også drøftet. Det blev besluttet,  at  

Birgitte Vind var lead på et event om unge i grænselandet og Rune Christiansen  

om et event om bindestregsidentitet. Formanden ville  også deltage på hele  

Folkemødet  og som moderator i sidstnævnte programelement.  

 

Sekretariatet gav dernæst status for arbejdet med en dansk-tysk  handlingsplan for 

styrket  samarbejde. Hertil blev det drøftet, at der i regi af Udvalget kunne  

arrangeres en konference  i Berlin, eventuelt også med deltagelse af EU-

Kommissionen med det formål at illustrere det dansk-tyske  samarbejde omkring  

grænse- og mindretalsområdet. Sydslesvigsekretariatet har også fokus på en  af 

 

 



 

 

 

  

 

 

   

       

     

 

  

 

 

 

 

 

Sydslesvigs forenings konceptforslag til kulturnat i form af en oplysningsturné i 

Tyskland, hvortil der afventes beslutning om, hvorvidt KUM kan afgive 

udlodningsmidler. 

Endelig kunne Sekretariatet orientere om en henvendelse fra medlem af den 

tyske Landdag, Johannes Callsen, vedrørende ønsker om et topstop i Slesvig by 

samt tilladelse til, at tyske betjente kunne stå ombord på toget i Padborg. Udvalget 

var af den overbevisning af sidstnævnte var svært at få i stand grundet 

forbeholdet, men ville ved lejlighed drøfte sagen med deres respektive partiers 

transportordførere. 

Under eventuelt orienterede formanden om kommende Forbundsdagsvalg i 

Tyskland den 8. maj. Og til slut anmodede Sekretariatet om, hvorvidt 

kortlægningen af lønningsforhold hos de danske foreninger syd for grænsen kunne 

rykkes til efter sommerferien, hvilket Udvalget godkendte. 
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