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JCEL 

Notat  
 

Til Sydslesvigudvalget 

Referat af møde i Sydslesvigudvalget den 23. marts 2022 

 

 
Mødet blev afholdt på Christiansborg 

 

Deltagere:  

Christian Juhl, MF (EL) formand  

Anni Matthiesen, MF (V) (online) 

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 særligt til Merete Dea Larsen, der 

som nyt medlem erstatter Martin Henriksen. I samme ombæring takkede 

Christian Juhl Martin for hans arbejde i Udvalget. Derefter blev forslag til 

dagsorden godkendt. 

 

Referat af møde den 1. december 2022 blev ligeledes godkendt.  

 

Christian Juhl orienterede derefter Udvalget om henvendelser fra en journalist fra 

Jyllandsposten, der ønskede at vide, hvorvidt Sydslesvigudvalget i 2015 havde 

inviteret det det russiske mindretal i Østukraine til det dansk-tyske 

grænseområde. Journalisten havde kontaktet Sekretariatet og de fleste 

medlemmer af Udvalget. Journalisten blev af Sekretariatet oplyst om, at der i 2015 

skullet have været afholdt en OSCE-fredskonference i Sønderjylland/Flensborg, 

hvor både deltagere fra Ukraine og Rusland var inviteret. Sydslesvigudvalget var 

ikke involveret i at arrangere denne konference. Konferencen blev - ifølge 

Flensborg Avis´ omtale – senere aflyst. Journalisten har – efter dennes anmodning 

– endvidere fået samtlige referater udleveret fra Sydslesvigudvalgsmøderne i 2015. 

 

Anni Mattiesen orienterede kort om sin deltagelse i SSWs årsmøde og hendes 

overbringelse af hilsen fra Udvalget. Christian Juhl orienterede derefter om, at 

han nu opfordrede medlemmerne til at deltage i diverse møder, eftersom han ikke 

selv kunne nå at deltage i de mange arrangementer, der blev sendt invitation til. 

Sekretariatet var i den forbindelse klar til at bistå med levering af talepinde til 

eventuelle hilsner, der skulle overbringes på de respektive møder. 

 

Udkast til Beretning for 2021 blev godkendt med enkelt trykfejlsrettelse på 

anmodning fra Merete Dea Larsen. 

 

Det kommende Folkemøde på Bornholm blev også drøftet. Sekretariatet ville 

række ud til Grænseforeningen i forhold til at undersøge mulighederne for plads i 



 

Side 2 

deres program. Derudover blev det understreget, at medlemmerne af Udvalget var 

til rådighed for Grænseforeningens eventuelle debatter. 

 

Dernæst aftalte Udvalget nye datoer for de ordinære møder på anmodning fra 

Merete Dea Larsen. Sekretariatet sender nye mødeindkaldelser ud. 

 

Udvalget besluttede at imødekomme ansøgningerne fra de eksisterende foreninger 

i forhold til driftstilskud via resultataftaler. Samt afvise ansøgning fra Youth of 

European Nationalities (YEN).  

 

Næste punkt på dagsordenen omhandlede opdrag fra seneste budgetmøde, hvor det 

blev besluttet at kortlægge lønningsforhold hos de danske foreninger syd for 

grænsen. Som opfølgning på opdraget, havde Sekretariatet udarbejdet et kort 

Kommissorium omkring opgaven, som Udvalget godkendte. Dog med en enkelt 

uddybning foreslået af Rune Christiansen, idet omfanget af opgaven således skulle 

gælde for alle ansatte uden overenskomst med ledelsesansvar. Det blev endvidere 

aftalt, at Sekretariatet ville lave en rapport over kortlægningen, som vil blive delt 

med Udvalget enten før eller efter sommerferien, alt efter tidsperspektiverne i 

indhentningen af oplysningerne. 

 

Dernæst orienterede Sekretariatet om en henvendelse fra Skoleforeningen 

vedrørende en problemstilling omkring pant i deres bygninger. Det drejede sig om, 

at Skoleforeningen over for den danske stat har pantsikringer i alle deres 

bygninger, hvor de ældste panter er fra 1925. Problemet består i, at disse panter 

aldrig slettes. Skoleforeningen har dermed bygninger, der er mindre værd, end der 

er pantsikring på, fordi man skal tingbogssikre hver gang der modtages 

anlægstilskud. Det blev besluttet, at Sekretariatet udarbejder et kort 

baggrundsnotat, hvorefter Udvalget vil invitere Finansministeren til et møde mhp. 

at drøfte, hvilken dansk myndighed, der har bemyndigelse til at slette disse panter. 

Det vil muligvis være nødvendigt at finde midler til at betaling af tyske notarer i 

denne forbindelse, eventuelt i samarbejde med Skoleforeningen. 

 

Under næste punkt orienterede Sekretariatet om to ansøgninger fra hhv. Sild 

Danske Skole, der søgte om midler til udsmykning af blændede vinduer og 

ansøgning om midler til udarbejdelsen af en bog om A. P. Møller Skolen. Ingen af 

ansøgninger kunne imødeses, hvormed Sekretariatet vil sende afslag. 

 

Endelig skulle der vælges nyt medlem til Bestyrelsen for Pensionsfonden af 1951, 

efter Martin Henriksens udtræden af samme. Rune Christiansen meldte sig og 

blev valgt af Udvalget. 

 

Under eventuelt orienterede Christian Juhl om, at han havde undersøgt, hvorvidt 

der i FUEN var midler under Sydslesvigudvalget, der blev kanaliseret videre til 

Rusland. Det var der ikke. Christian Juhl ville undersøge, om der er russiske 

medlemmer under FUEN, der er en paraplyorganisation.  

Endelig blev det besluttet at afholde et hilse-på-møde mellem Udvalget og SSWs 

forbundsdagsmedlem Stefan Seidler. Mødet finder sted den 4. maj på 

Christiansborg. 

 

 


