Til Sydslesvigudvalget

Referat af ordinært møde den 28. februar 2018
Møde/dato: Møde i Sydslesvigudvalget den 28. februar 2018 kl. 18.00-20.00
Christiansborg, København.
Referent: Susan Parwini (Sydslesvigsekretariatet)
Til stede:
 Anni Matthiesen (V), formand for Sydslesvigudvalget
 Martin Henriksen (DF)
 Christian Juhl, MF (EL)
 Merete Dea Larsen (DF)
 Chefkonsulent Steffen Bang (Sydslesvigsekretariatet)
 Fuldmægtig Susan Parwini (Sydslesvigsekretariatet)
Ikke til stede
 Christian Rabjerg Madsen (S)
1. Godkendelse af referat af møde den 15. november 2017
Referatet blev godkendt uden ændringer.
2. Orientering om ny forankring af projektet ”Oplev Sydslesvig”
Steffen Bang orienterede om, at Dansk Skoleforening og Dansk Centralbibliotek har
aftalt, at ansvaret for projektet fremover ligger hos Dansk Centralbibliotek, idet at
projektlederen fysisk er placeret i biblioteket. Udvalget tog orienteringen til
efterretning.
3. Gennemgang af projektrapport og regnskab for projektet
”Mindretalspædagogik sprog og læsning”
Steffen Bang orienterede om, at projektrapport og regnskab var uden bemærkninger, og
indstillede at udvalget godkendte regnskab og projektrapport. Udvalget imødekom
indstillingen.
4.

Gennemgang af projektrapport og regnskab for projektet ”Den Slesvigske
Samling som forskningsbibliotek”
Steffen Bang orienterede om, at projektrapport og regnskab var uden bemærkninger, og
indstillede at udvalget godkendte regnskab og projektrapport. Udvalget imødekom
indstillingen.
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5. Henvendelse fra Grænseforeningen om Feriebørn 2.0
Steffen Bang orienterede om, at Grænseforeningen havde indsendt en forsinket
ansøgning om at omprioritere en del af de bevilgede midler dog stadig med projektets
overordnede formål for øje. Anni Matthiessen indstillede at udvalget imødekom
ansøgningen, og hvilket de øvrige udvalgsmedlemmer kunne tilslutte sig.
6. Gennemgang af projektrapport og regnskab for bogprojektet ”Sydslesvig –
steder og mennesker” Grænseforeningen
Steffen Bang orienterede om at projektet var afsluttet, og at regnskabet ikke gav
anledning til bemærkninger. Steffen Bang indstillede, at udvalget godkendte regnskab
og projektrapport. Udvalget imødekom indstillingen.
7. Gennemgang af projektrapport og regnskab for projektet ”Bliv klog på det
danske mindretal” (Dansk Skoleforening)
Steffen Bang orienterede om, at projektrapport og regnskab var uden bemærkninger, og
indstillede at udvalget godkendte regnskab og projektrapport. Udvalget imødekom
indstillingen.
8. Henvendelse fra Dansk Skoleforening om salg af tre bygninger
Steffen Bang orienterede om henvendelsen fra Dansk Skoleforening for Sydslesvig,
Dansk Skoleforening for Sydslesvig søgte om udvalgets tilladelse til at sælge 3
bygninger hvori der var tinglyst pant til fordel for den danske stat.
Anni Matthiessen spurgte ind til hvilken formål panterne tjente. Steffen Bang
redegjorde for at der er tale om pantsikret tilskud som dog ikke nødvendigvis skal
betales tilbage. Udvalget kan således i tilfælde af et salg af en bygning hvori der er pant
give tilladelse til at pantet overføres til en anden bygning, der tjener mindretallets
interesse selvfølgelig forudsat at der er tilstrækkelig sikkerhed.
Christian Juhl spurgte hvor pantet ville stå opført. Steffen Bang svarede, at pantet
fortsat ville være registreret hos Skoleforeningen som et udestående ift. den danske stat
. Afslutningsvis anførte Steffen Bang at panterne er til for at sikre, at foreninger ikke
kan sælge bygninger uden udvalgets godkendelse.
Udvalget besluttede, at imødekomme skoleforeningens ønske om salg af bygningerne.
9. Anmodning fra Dansk Centralbibliotek om forlængelse med et halvt år af
projektet ”Sydslesvighistorie”
Steffen Bang orienterede om at biblioteket havde søgt om at forlænge projektet med
seks måneder, så det først afsluttes den 1. september 2018 i stedet for som oprindelig
forudsat den 1. marts 2018. Steffen Bang indstillede, at udvalget imødekom bibliotekets
anmodning, og udvalgets medlemmer var enige heri.
10. Folkemøde 2018 - forslag til arrangementer mv.
Steffen Bang gennemgik forslag til datoer og tidspunkter for arrangement til folkemøde
på Bornholm og spurgte derefter ind til programpunkter samt deltagere.
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Martin Henriksen og Christian Juhl ønskede at deltage i debatmødet om eftermiddagen
fredagen den 15. juni.
Anni Matthiesen ønskede at deltage om lørdagen den 16. juni og foreslog, at invitere
Ellen Trane Nørby samt Karin Elleman til en debat vedr. forskelligheder mellem
Danmark og Tyskland. Derefter nævnte Anni Matthiesen, at hun også ville undersøge
om Friis Arne Pedersen evt. vil deltage i den sådan debat.
Christian Juhl foreslog at der kunne serveres smagsprøver af Flensburger øl ved
udvalgets telt. Det aftaltes, at Steffen Bang undersøger om det kan lade sig gøre.
Annie Matthiesen foreslog endvidere at der kunne holdes en konkurrence i børneskak
for henholdsvis nord- og sydslesvigske børn. Steffen Bang foreslog at skakkonkurrencen
kunne afholdes i Skoleforeningens regi. Udvalget var enigt heri.
Christian Juhl foreslog derefter en quiz mellem rigsdanske og sydslesvigske børn,
Præmien kunne eksempelvis være et ophold på Christianslyst. Udvalget var positivt
hertil.
Udvalget besluttede, at igen drøfte punktet på kommende udvalgsmøde.
11. Møde med Samrådet
Anni Mattiesen foreslog at der skulle være en udførlig ramme for mødet med det
sydslesvigske samråd den 19. marts således, at der kunne blive en konstruktiv
diskussion. Anni Matthiesen foreslog derefter at udvalget kunne spørge efter input fra
Samrådet til det kommende folkemøde, og om der evt. var nogle procedurer ift.
tilskudsadministrationen som kunne forbedres (ansøgningsprocedurer mv.). Anni
Matthiesen nævnte afslutningsvis at det skulle præciseres, at udvalgets
sammensætning helt naturligt afspejlede Folketingets sammensætning.

12. Borgerhenvendelse vedr. SKAT
Steffen Bang orienterede om en henvendelse fra ægtepar bosiddende i Tyskland, hvor
ægtemanden er overstyrmand og sejler under dansk DIS-løn, men også omfattes af
dobbeltbeskatnings- overenskomsten mellem Danmark og Tyskland. Der er opstået
problemer da de tyske skattemyndigheder fra 2015 også kræver fuld beskatning af den
danske DIS-indkomsten tilbage fra 2012.
Det blev aftalt, at Christian Juhl ville stille et § 20 spørgsmål til skatteministeren
herom.
13. Evt.
Christian Juhl spurgte om der var kommet et endeligt regnskab for tilskud til St.
Knudsgildet i Flensborg. Steffen Bang svarede at det endelige regnskab vil komme i
løbet af 2018.
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