
 

 

 

 

Jour. nr. 19/02400-82 

Notat 
14. april 2020 

Til Sydslesvigudvalget 

Referat af ordinært møde i Sydslesvigudvalget den 25. marts  

2020 

 

 

Mødet blev afholdt som videomøde. 

 

 

Deltagere: 

Christian Juhl, MF (EL), formand 

Anni Matthiesen, mf (V) 

Martin Henriksen, (DF) 

Troels Ravn, MF (S) 

Rune Christiansen, (R) 

Niels Flemming Hansen, MF (K) 

 

Fra Sydslesvigudvalgets sekretariat deltog chefkonsulent Steffen Bang (referent) 

 

Christian Juhl bød velkommen, og spurgte, om udvalget kunne godkende 

dagsordenen. Dette var der tilslutning til. 

 

Første punkt på dagsordenen var en stillingtagen til de ansøgninger om at indgå 

en resultataftale med Sydslesvigudvalget i 2021, der var blevet fremsendt til 

udvalgets sekretariat.  

Christian Juhl orienterede om, at alle nuværende tilskudsmodtagere havde søgt. 

Derudover var der kommet en ansøgning fra foreningen FUEN. Han foreslog, at 

udvalget først tog stilling til de nuværende modtageres ansøgning, og dernæst tog 

en særskilt drøftelse om FUEN. Dette var der tilslutning til.  

Udvalget besluttede herefter at imødekomme ansøgningerne fra alle de nuværende 

modtagere af driftstilskud. 

 

Anni Matthiesen bad om at få ridset situationen vedr. FUEN op, da hun erindrede 

sig, at foreningen var blevet frataget støtten fra udvalget i 2017. 

 

Steffen Bang redegjorde herefter kort for forløbet. Sekretariatet havde igennem en 

længerevarende periode konstateret, at FUEN ikke overholdt tidsfrister i 

forbindelse med afrapporteringer mv., ligesom det ikke var muligt at komme i 

dialog med FUEN, da der ikke var en fast bemanding i Flensborg, og ej heller 

personale, der talte dansk. Samtidig var der i det daværende udvalg et flertal, der 

var af den opfattelse, at FUENs fokus var flyttet fra Grænselandet til Bruxelles og 

Berlin. Derfor besluttede det daværende udvalg at indstille støtten. 

Martin Henriksen bemærkede, at han var imod at genoptage støtten da FUEN 

efter hans opfattelse ikke har det danske mindretal som sit fokus. 



 

Side 2 

Niels Flemming Hansen konstaterede, at uanset om FUEN fik mulighed for at 

søge, så var den økonomiske ramme uændret. 

Rune Christiansen så gerne, at udvalget indgik et samarbejde med FUEN. 

Troels Ravn delte denne opfattelse. 

Christian Juhl var ligeledes positiv, og af den opfattelse, at der var blevet rettet op 

på de tidligere administrative mangler. Samtidig ville FUENs arbejde have en stor 

PR-værdi for Danmark. 

 

Et flertal i udvalget besluttede herefter at invitere FUEN til at redegøre for deres 

synspunkter og deres konkrete arbejde på det næstkommende udvalgsmøde med 

henblik på en endelig stillingtagen til en resultataftale for 2021. Martin Henriksen 

var ikke enig heri. 

 

Uagtet at man hermed behandlede FUEN anderledes end de øvrige ansøgere var 

opfattelsen, at dette var nødvendigt givet de særlige omstændigheder. 

 

Næste punkt på dagsordenen var en gennemgang af tilbagemeldingerne fra de 

enkelte foreninger ift. Hvordan man var påvirket af COVID19-situationen. 

 

Steffen Bang orienterede om, at han havde bedt hver enkelt forening om at 

fremsende en skriftlig status, og at dette materiale var sendt ud forud for mødet. 

Christian Juhl bemærkede, at han havde talt med kulturministeren om at få 

adgang til at bruge Sydslesvigudvalgets opsparing, men afventede en endelig 

melding. 

 

På baggrund af tilbagemeldingen fra Flensborg Avis opfordrede Anni Matthiesen 

til, at denne blev omfattet af en evt. hjælpepakke til medierne. Dette var både 

Niels Flemming Hansen og Rune Christiansen enige i. 

Troels Ravn noterede med tilfredshed, at foreningerne håndterede udfordringerne 

meget professionelt. Han så to store udfordringer, nemlig Jaruplund Højskole og 

Christianslyst. Han var enig i, at udvalget skulle have ret til at råde over 

opsparingen med henblik på at kunne hjælpe disse to trængte institutioner. 

Det var der bred enighed om i udvalget. 

Anni Matthiesen appellerede til, at Sydslesvig blev tænkt ind i alle de relevante 

hjælpepakker. 

 

Herefter drøftede man kort fremtidige arrangementer, og konstaterede at alt var 

aflyst frem til efter sommerferien. Grænseforeningens sendemøde var udskudt til 

17.-18. oktober. 

 

Christian Juhl foreslog afslutningsvist at tidspunktet for udvalgets møde den 22. 

april blev fremrykket til kl. 14m da det ligeledes måtte forventes at skulle afholdes 

over nettet. Dette var der fuld tilslutning til. 

 

Steffen Bang 

Sydslesvigsekretariatet 

 


