Notat
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Til Sydslesvigudvalget

Referat af møde i Sydslesvigudvalget den 23. juni 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)
Niels Flemming Hansen, MF (K)
Mette Bock, tidl. Kulturminister, deltog under punkt 1.
Fra Sydslesvigudvalgets sekretariat deltog chefkonsulent Steffen Bang samt Marie
Funch Adamsen (referant).
Christian Juhl bød velkommen.
Mette Bock var indledningsvist inviteret med til at give en kort orientering om
strukturdebatten i Sydslesvig. Den konkrete anledning var et møde i Det
Sydslesvigske Samråd, hvor hun havde holdt et oplæg.
Herefter spurgte Christian Juhl, om det udsendte forslag til dagsorden kunne
godkendes. Det var der enighed om.
Første punkt på dagsordenen var godkendelse af referat af mødet den 26. maj.
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
Næste punkt på dagsordenen var en foreløbig en regnskabsgennemgang for 2020.
Steffen Bang gav en kort introduktion og bemærkede, at der ikke var en generel
tendens at spore, men at Skoleforeningen lidt overraskende havde realiseret et
stort overskud på ca. 20 mio. kr..
Desuden bemærkede Steffen Bang, at der var udfordringer ift. Flensborg Avis og
SdU's regnskaber. SdU's regnskab udviste et stort underskud, mens Flensborg
Avis's regnskab viste et resultat på 0 kr. Steffen Bang bemærkede, at meget tydede
på, at SdU ikke havde formået konsekvent at ændre regnskabspraksis, som de
tidligere var blevet pålagt i forhold til håndtering af udgifter til afskrivninger.
Fsva. Flensborg Avis vurderede han, at resultatet var misvisende, da man i
regnskabet havde overført et overskud på 1,3 mio. kr. til
”mellemregningskontoen”/egenkapitalen inden man opgjorde årets resultat, dvs.
at man ”kun” havde brugt ca. 200.000 kr. af de bevilgede 1,5 mio. kr. i coronastøtte,
mens egenkapitalen så var blevet forhøjet med 1,3 mio. kr.

Niels Flemming Hansen bemærkede, at SdU efter hans mening skulle rette op på
deres praksis, hvis de fortsat skulle modtage tilskud. Ligeledes var Flensborg Avis'
regnskabspraksis uacceptabel.
Rune Christiansen bemærkede, at SdU's regnskab skyldtes dårlig budgetstyring,
mens han anså Flensborg Avis' metode for ikke at give et retvisende billede af den
faktiske økonomiske situation.
Udvalget besluttede, at Steffen Bang og Christian Juhl skulle tage et møde med
Flensborg Avis, hvor det skulle indskærpes, at det reelle årsresultat skulle fremgå
af regnskabet. Ligeledes skulle der skal tages kontakt til SdU vedr. deres
regnskabsprincipper ift. afskrivninger.
Steffen Bang orienterede desuden om, at han inden næste møde ville undersøge
hvad status var i forhold til udvalgets tilskud til SSFs støtte til Bennetgaard
Christian Juhl bemærkede, at man på næste møde skulle gennemgå
midtvejsrapporterne for 2021 for her at drøfte en evt. tilbagebetaling af 2020overskud såfremt der var behov for en økonomisk omfordeling.
Næste punkt på dagsordenen var ansøgning fra Skoleforeningen om frasalg af
bygninger til at finansiere daginstitutionsbyggeri ved Vimmersbøl. Udvalget var
enige om, at godkende dette.
Næste punkt var opfølgning på Skoleforeningens ønske om at have højere overskud
mhp. at øge deres likviditet. Udvalget var interesserede i at vide, hvor stor
likviditet var fornuftigt. Skoleforeningen havde henvist til BDO, som på baggrund
af tal fra BUVM oplyste, at Skoleforeningens likviditet lå lavt sammenlignet med
andre institutioner i Danmark.
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Herefter blev det drøftet, hvornår den årlige besigtigelsestur kunne finde sted,
herunder programmet for turen.
Udvalget besluttede at lægge turen den 26.-28. september 2021.
Herefter orienterede Christian Juhl om at Kirkeudvalget havde haft en god tur til
Sydslesvig samt om lukningen af Pensionskassen af 1950.
Under eventuelt orienterede Steffen Bang om, at Dansk Centralbibliotek afholdte
bestyrelsesmøde dagen efter, hvor det skulle besluttes om, de ville overtage
bygningen i Norderstrasse, de holder til i. Desuden ønskede Skoleforeningen at
sælge yderligere bygninger. Udvalget besluttede, at dette skulle sendes i skriftlig
høring hurtigst muligt.
Marie Funch Adamsen
Sydslesvigsekretariatet
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