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1. Indledning 
Denne resultataftale er indgået mellem Sydslesvigudvalget og Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger 
(SdU). Resultataftalen omfatter Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers virke i perioden 1. januar 2022 
til 31. december 2022, jf. § 5 stk. 2 i Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisnings-
ministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig. 
 
I aftalen er der formuleret konkrete resultatkrav for Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger baseret på 
foreningens egne formulerede formål og målsætninger. Sydslesvigudvalgets driftstilskud udgør sammen 
med foreningens øvrige indtægter den økonomiske ramme, inden for hvilken Sydslesvigs danske Ung-
domsforeninger skal opfylde resultataftalen. Resultataftalen indgås for at sikre, at prioriteringen og an-
vendelsen af tilskuddet fra Sydslesvigudvalget sker på et så oplyst grundlag som muligt, og for at udbrede 
kendskabet til Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger. 
 
Ifølge Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det dan-
ske mindretal i Sydslesvig har Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger alene driftsansvaret for egen virk-
somhed. 

2. Præsentation af Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger  

2.1. Baggrund 
Foreningen blev etableret i 1923 under navnet "Mellemslesvigske Ungdomsforeninger", som senere blev 
ændret til Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger. Siden etableringen er antallet af foreninger og med-
lemmer vokset støt, dog afbrudt af 2. verdenskrig. Endvidere er foreningens arbejde stabiliseret gennem 

etableringen af institutioner og idrætsanlæg.    

2.2. Organisation, medlemmer og personale  
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger (SdU) er paraplyorganisationen for de danske idræts- og ung-
domsforeninger i Sydslesvig. 63 foreninger med i alt ca. 7.850 medlemmer samt de tre landsdelsorgani-
sationer Dansk Spejderkorps i Sydslesvig (DSS), FDF Sydslesvig og Menighedernes Børne- og Ungdoms-
arbejde (MBU) er tilsluttet foreningen. 
 
Foreningen driver desuden 11 børne- og ungdomshuse med i alt 1.351 børn og unge, Spejdergården 
Tydal, Aktivitetshuset i Flensborg, Idrætshallen i Flensborg, Træningshallen i Slesvig, en række idrætsan-
læg, klub- og bådhuse samt mindre lejrfaciliteter for de tilsluttede foreninger og landsdelsorganisationer. 
 
SdU’s øverste organ er Sendemandsmødet (årsmødet). På Sendemandsmødet vælger foreningernes re-
præsentanter en styrelse på 11 medlemmer, heriblandt forretningsudvalget på 3 medlemmer. Styrelsen 
lægger SdU’s politiske linje og træffer beslutninger om overordnede opgaver mellem Sendemandsmø-
derne. Den daglige ledelse ligger ved forretningsudvalget under ledelse af direktøren. Derudover har for-
eningen en række aktivitetsudvalg, der planlægger stævner mm. inden for aktiviteter, der dyrkes i mindst 
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tre foreninger. Styrelsen nedsætter endvidere en række øvrige udvalg til at varetage overordnede og tvær-
gående interesser. I øjeblikket er der 7 aktivitetsudvalg og 9 øvrige udvalg. Medlemmer af aktivitetsud-
valgene vælges af repræsentanter fra de respektive aktiviteter, mens medlemmerne til øvrige udvalg ud-
peges af styrelsen.  

2.3. Nøgletal 2017-2020 
 

Tabel 2.3.1. Udviklingen i medlemstal   

 2017 2018 2019 2020 

Medlemmer 10.518 10.098 9.844 7.850 

Tilsluttede foreninger 52 48 59 63 

 
Tabel 2.3.2. Udvikling i tilskuddet fra den danske stat (€ 1.000- løbende priser)   

 2017 2018 2019 2020 

Driftstilskud 4.703.525 4.803.237 4.944.306 4.839.434 

Projekttilskud     

Anlægstilskud  
(2017 Tydal, 2018 Sortevejs 
Børne- og Ungdomshus) 

32.500 258.735   

I alt 4.736.025 5.061.972 4.944.306 4.839.434 

 

Tabel 2.3.3. Udvikling i antal medarbejdere 

 2017 2018 2019 2020 

(status pr. 31.12.2020)     

Administration 14 16 17 17 

Institutioner 163 164 174 176 

Konsulenter/Koordinatorer 4 5 4 4 

Øvrige 33 36 36 36 

I alt 214 221 231 232 

 

Tabel 2.3.4 Udvikling i børnetallet i SdU’s tilbud / gennemsnit pr. måned  

  2016 2017 2018 2019 2020 

Fritidshjemsbørn 797 872 890 828 
 

839 

Klubbørn 652 567 604 541 512 

I alt 1449 1439 1494 1369 1351 
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2.4. Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers hovedopgaver og målsætnin-
ger  
SdU’s overordnede formål er at fremme det danske ungdoms- og idrætsarbejde i Sydslesvig samt at styrke 
det folkelige arbejde i Sydslesvig. Formålet indfries gennem aktiviteter inden for fire hovedområder.   
 

Hovedområder: 
1. Kultur-, idræts- og oplysningsarbejde for børn, unge og voksne. 
2. Drift af børne- og ungdomshuse, Spejdergården Tydal, Aktivitetshuset samt foreningsfaciliteter.  
3. Økonomisk støtte til de tilsluttede foreninger og landsdelsorganisationer.  
4. Etablering og vedligeholdelse af kontakt til ungdomsorganisationer i Danmark og  

Norden og til andre mindretal i Europa. 

 
Mål og resultatkrav 
I aftalens afsnit fire er der opstillet mål og resultatkrav for aktiviteter og institutioner, der tegner sig for 
80 pct. eller mere af foreningens samlede regnskabsførte udgifter i 2020, jf. tabel 3.1. Idet der må forven-
tes at være en sammenhæng mellem udgiftsniveau og aktivitetsniveau, er der opstillet flest resultatkrav 
og -mål for udgiftstunge aktiviteter og færrest for mindre udgiftstunge aktiviteter.  
 

 

3. Økonomi  
Til løsning af opgaveporteføljen havde Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger i 2020 indtægter på i alt 
11.528.388 Euro. Indtægterne fremgår af nedenstående tabel:  
 
Tabel 3.1. Regnskabstal 2020 

Bidragsyder Beløb i Euro Beløb i DKK Andel 

Tilskud Sydslesvigudvalget drift 
 

4.839.434 
 

36.158.240 42,18 % 

Offentlige tyske tilskud 4.284.111 31.852.126 37,16 % 

Andre indtægter 2.404.843 17.702.556 20,66 % 

I alt 11.528.388 85.712.922 100 % 
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Ved aftalens indgåelse havde foreningen budgetterede indtægter på i alt 13.233.006 Euro for 
2022, jf. nedenstående tabel:  
 
 
Tabel 3.2. Budgettal 2022 

Bidragsyder Beløb i Euro Beløb i DKK Andel 

Tilskud Sydslesvigudvalget (1,04 % 
fremskrivning) 

4.965.324 36.780.176 37,52% 

Offentlige tyske tilskud 5.773.450 42.766.296 43,63% 

Andre indtægter 
 

2.494.232 
 

18.475.793 18,85% 

I alt 13.233.006 98.022.265 100% 

 
 
 
Tabel 3.3. SdU’s regnskab 2020 fordelt på udgiftsområder 

Område Udgifter i 
alt 2020 € 

Andel 
% 

Tilskud 
Sydslesvig-
udvalget € 

Andel   
% 

Offent-
lige tyske 
tilskud € 

Andel 
% 

Andre 
indtægter 

€ 

An-
del 
% 

Institutioner 
inkl. lønandel 

9.787.231 84,89  3.301.228 28,64 4.167.752 36,15 2.318.251 20,11 

Administration 
inkl. lønandel 

1.265.166 10,97 1.225.504 10,63 31.217 0,27 8.445 0,07 

Foreninger 135.186 1,17 96.786 0,84 - - 38.400 0,33 

Aktivitetsud-
valg 

113.273 0,98 60.373 0,52 13.153 0,12 38.747 0,35 

Idrætsanlæg 227.449 1,97     155.543 1,35 71.989 0,62 - - 
Øvrige 

 
Resultat 2020 

   112.472 
 
  -337.679 

0,98 
 

-2,91 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

- 
 
- 

Afskrivninger 225.290 1,95 - - - - - - 

I alt 11.528.388 100 4.839.434 41,98 4.284.111 37,16 2.403.843 20,86 
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Figur 3.4. SdU’s regnskab 2020 fordelt på udgiftsområde  
 
 

4. Konkrete mål for foreningens arbejde i 2022 

4.1. Børne- og Ungdomshuse 
Opgaver Resultatkrav Resultatmål Vægt 

i pct. 
 
For vores Børne- og Ungdoms-
huse vil satsningsområdet for 2022 
og 2023 være de styrkede lærepla-
ner med fokus på kategorierne  

 Krop, sanser og 
bevægelse 

 Natur, udeliv og science 

 Kultur, æstetik og 
fællesskab 

 
Som led i dette arbejde vil der 
indgå, en styrkelse, udvikling og re-
etablering af de kontakter, fælles-
skaber og relationer til vores sam-
arbejdspartnere i Danmark, som 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 

Institutioner inkl. 
lønandel; 9.787.231

Administration inkl. 
lønandel; 1.265.166

Foreninger; 135.186

Aktivitetsudvalg; 
113.273 Idrætsanlæg; 227.449

Øvrige; 112.472 Resultat; -337.679

Afskrivninger; 225.290
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grundet Cornapandemien ikke som 
vaneligt kunne opretholdes.   
 
Den styrkede læreplan  
 
Den styrkede pædagogiske lære-
plan udgør rammen for det pæda-
gogiske arbejde og har til formål at 
sikre øget læring, trivsel og udvik-
ling for alle børn.  
 
Institutionernes pædagogiske virke 
skal således tage afsæt i læreplaner-
nes faglige grundlag og blive inte-
grerede dele af den praktiske reali-
sering.  
Det er Børne- og Ungdomshuse-
nes opgave at arbejde proaktivt 
med læreplanens forskellige kate-
gorier og implementere disse i de-
res praktisk-pædagogiske hverdag.  
  
Omdrejningspunktet i et lære-
plansperspektiv er børnenes læ-
ring, dannelse, trivsel og udvikling, 
og således de parametre, der dan-
ner grundlaget. Iagttagelser, obser-
vationer, forældresamtaler og fag-
lige analyser er centrale for imple-
mentering af konkrete pædagogi-
ske tiltag, aktiviteter, arrangemen-
ter og projekter.  
 
 
Natur, udeliv og science 
 
Læreplanskategorien natur, udeliv 
og science vil være et af læringska-
tegoriernes satsningsområder for 
årene 2022 og 2023. 
  
Formålet er, at institutionerne ar-
bejder pædagogisk med emnet na-
tur og i den forbindelse gennem-
føre forskellige aktiviteter, projek-
ter og arrangementer.   
 
Formålet er derudover at kunne bi-
drage til børnenes læring og udvik-
ling på området, for derved at 
kunne understøtte barnets holisti-
ske dannelse.  
 
Derudover er det institutionernes 
opgave at sensibilisere børnene og 
de unge i henhold til en miljøbe-
vidst tilgang. 
 

 
 
 
 
Kravet for Børne- og Ungdomshu-
sene bliver således at beskæftige sig 
intensivt med intentionerne, må-
lene og hensigten i læreplanen og 
deres temaer, ud fra en teoretisk 
faglig indfaldsvinkel.   
Med afsæt i læreplanens overord-
nede mål, bliver det institutioner-
nes opgave at analysere deres nu-
værende pædagogiske arbejde og 
foretage de nødvendige ændringer, 
tilpasninger og justeringer, der skal 
til, for at kunne indfri læreplanens 
intentioner. Således skal der skabes 
sammenhæng mellem det teoreti-
ske grundlag og den praktiserede 
virkelighed, der konstant vil være 
underlagt løbende evalueringer.  
 
Samtidig skal der tages udgangs-
punkt i børnenes behov, udvikling 
og trivsel for at kunne iværksætte 
de tiltag der er nødvendige for at 
kunne garantere en optimal dan-
nelse og socialisering.  
 
 
 
 
 
 
Det forventes, at institutionerne 
arbejder målrettet med læreplans-
kategorien natur, udeliv og science 
og gennemfører relaterede målret-
tede tiltag og aktiviteter.  
 
Derudover skal der skabes mulig-
heder for, at børnene kan opleve 
årets gang gennem tematiske for-
løb og tilbagevendende begivenhe-
der. 
 
Det er samtidig institutionernes 
opgave, i et miljørelateret aspekt, at 
arbejde med begreber som bære-
dygtighed, forurening og klimafor-
andringer, således at der skabes et 
sammenhæng i emnets kompleksi-
tet.  
 
Det er et krav, at børnene får mu-
lighed for at opleve glæde, inte-
resse og ansvarlighed for naturen 
og miljøet.  

 
 
 
 

 Alle BoU undersøger, vurderer 
og tilpasser deres nuværende 
arbejde i forhold til den styrkede 
læreplan.  

 På baggrund af den skrivbare 
skabelon til udarbejdelse af 
læreplanen (www.eva.dk) 
beskriver alle BoU hvordan 
intentionerne bag den styrkede 
læreplan realiseres. 

 Med afsæt i den samlede 
beskrivelse evaluerer og justerer 
alle BoU deres praktiske 
realisering af den styrkede 
læreplan en gang årligt.  

 Alle BoU er repræsenteret i den 
af SdU nedsatte arbejdsgruppe. 

 Alle BoU deltager i de kurser, 
videre- og efteruddannelser, der 
lanceres af SdU i forbindelse 
med satsningsområdet ”den 
styrkede læreplan”. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Institutionerne skal intensivt 
arbejde med emnet natur, udeliv 
og science, således at man 
bidrager til, at børnene og de 
unge kan tilegne sig grundlaget 
for en varig interesse, respekt og 
ansvarlighed for naturen og 
miljøet.  

 Institutionerne skal mindst 
gennemføre en målrettet 
aktivitet per kvartal i 
fritidshjemsafdelingerne, der har 
relation til emnet natur og miljø.  

 Institutionerne skal mindst 
gennemføre 2 målrettede 
aktiviteter per år i 
ungdomsklubafdelingerne, der 
har relation til emnet natur og 
miljø. 

 Udvalgte redskaber, legetøj, 
plancher, bøger og lignende skal 
motivere til spontan aktivitet, fri 
leg og udfoldelse ift. emnet 
natur og miljø. 
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Til formålet vil SdU afsætte 
10.000,- Euro pr. år, således at der 
kan blive gennemført relevante 
medarbejderkurser, samt at institu-
tionerne får mulighed for at kunne 
trække på naturvejledere og andre 
sagkyndige på området.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Krop, sanser og bevægelse  
 
Læreplanskategorien krop, sanser 
og bevægelse vil være et andet af 
læringskategoriernes satsningsom-
råder for årene 2022 og 2023. 
  
Formålet er, at institutionerne ar-
bejder pædagogisk med emnet og i 
den forbindelse gennemfører for-
skellige aktiviteter, projekter og ar-
rangementer.   
 
Formålet er at kunne bidrage til 
børnenes læring og udvikling på 
området ud fra et holistisk dannel-
sesideal.   
 
Det pædagogiske læringsmiljø på 
institutionernes skal således under-
støtte, at alle børn udforsker og ek-
sperimenterer med mange forskel-
lige måder at bruge kroppen på. 
 
Det pædagogiske læringsmiljø skal 
samtidig bidrage til, at alle børn 
oplever krops- og bevægelses-
glæde, både i ro og i aktivitet, så 
børnene bliver fortrolige med de-
res krop, herunder kropslige for-
nemmelser, kroppens funktioner, 
sanser og forskellige former for 
bevægelse. 
 
 
 
 
 
 
 
Kultur, æstetik og fællesskab 

 
Børnene skal have muligheden for, 
at opleve naturen som et rum for 
fysisk udfoldelse, leg og fantasi.  
Samtidig skal børnene lære at 
håndtere førstehåndsoplevelser 
med naturens dyr, planter og mate-
riale. 
 
Børnene skal have mulighed for at 
undersøge, reflektere og finde svar 
ved direkte færden i naturen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der forventes, at institutionerne 
arbejder målrettet med læreplans-
kategorien krop, sanser og bevæ-
gelse og gennemfører relaterede 
målrettede tiltag og aktiviteter.  
 
For at kunne udvikle og fremme 
børnene på området er det vigtigt, 
at den pædagogiske profession er 
opmærksomme på børnenes mo-
toriske udvikling og målrettet ar-
bejder med det enkeltes barn ud-
viklingspotentiale.   
    
Det er vigtigt ud fra et institutions-
perspektiv at skabe følgende for-
udsætninger: 

 Der skal skabes de fysiske 
forudsætninger, således at 
børnenes behov for bevægelse 
og fysisk udfoldelse kan 
tilgodeses 

 Personalet tilegner sig den 
viden der er nødvendigt for at 
kunne arbejde pædagogisk med 
emnet og tilbyder aktiviteter og 
tiltag der er med til at fremme 
børnenes udvikling og trivsel på 
området. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Institutionerne skal 
dokumentere arbejdet ved hjælp 
af en SMTTE-model. 

 Der skal mindst deltage en 
medarbejder per institution i de 
af SdU tilbudte kurser, 
workshops og seminarier. 

 Institutionerne skal deltage med 
en medarbejder i en 
arbejdsgruppe nedsat af SdU.   

 Alle Børne- og Ungdomshuse 
skal deltage i en konference i 
januar 2022 og i januar 2023, 
hvor hver institution fremlægger 
deres arbejde og resultater. 

 
 

 Institutionerne skal intensivt 
arbejde med emnet krop, sanser 
og bevægelse, således at man 
bidrager til at børnene og de 
unge oplever glæde i fysiske 
aktiviteter 

 Institutionerne skal mindst 
gennemføre en målrettet 
aktivitet per kvartal i 
fritidshjemsafdelingerne, der har 
relation til emnet krop, sanser 
og bevægelse.   

 Institutionerne skal mindst 
gennemføre 2 målrettede 
aktiviteter per år i 
ungdomsklubafdelingerne, der 
har relation til emnet krop, 
sanser og bevægelse 

 Udvalgte redskaber, legetøj, 
plancher, bøger og lignende skal 
motivere til spontan aktivitet, fri 
leg og udfoldelse ift. emnet krop, 
sanser og bevægelse  

 Institutionerne skal 
dokumentere arbejdet ved hjælp 
af en SMTTE-model. 

 Institutionerne skal deltage i de 
kurser, videre- og 
efteruddannelser samt 
arbejdsgrupper, der bliver 
tilbudt og nedsat.  

 Alle Børne- og Ungdomshuse 
skal deltage i fællesdagen 2022 
og 2023 og tilbyde mindst en 
aktivitet, der har relation til 
emnet.  

 
 
 

 Institutionerne skal intensivt 
arbejde med emnet kultur, 
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Det pædagogiske læringsmiljø på 
institutionerne skal understøtte, at 
alle børn indgår i ligeværdige og 
forskellige former for fællesskaber, 
hvor de oplever egne og andres 
kulturelle baggrunde, normer, tra-
ditioner og værdier. 
 
Det pædagogiske læringsmiljø skal 
understøtte, at alle børn får mange 
forskellige kulturelle oplevelser, 
både som tilskuere og aktive delta-
gere, som stimulerer børnenes en-
gagement, fantasi, kreativitet og 
nysgerrighed, og at børnene får er-
faringer med at anvende forskellige 
materialer, redskaber og medier.  
 
Børnene internaliserer den danske 
kultur gennem interaktion med 
voksne og andre børn, implemen-
terer således danske normer og 
værdier, for med forståelse og 
glæde at deltage i den danske kul-
turs mangfoldighed. 
Børnene udvikler derved en be-
vidsthed om at være en del af det 
danske mindretal og fælleskab.  
 
Samtidig lærer de at respektere og 
anerkende andres kulturelle være-
måde og bliver således konfronte-
ret med en flerkultur omverden.  
 
Arbejdet med kulturelle udtryks-
former er et bredt spektrum, som 
indeholder mange elementer, hvor 
det er op til den enkelte institution 
at sætte fokusområder.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Der forventes, at institutionerne 
arbejder målrettet med læreplans-
kategorien kultur, æstetik og fælles-
skab og gennemfører relaterede 
målrettede tiltag og aktiviteter.  
 
I henhold til barnets kulturelle ud-
tryksformer er tilegnelsen af etisk 
formende processer, som musik, te-
ater, billedkunst osv., de be-
vidsthedsgørende elementer, der 
former menneskets personlighed.  

Barnet skal derfor have mulighed 
for at 

 tilegne sig viden omkring danske 
samfundsmæssige, historiske og 
kulturelle forhold 

 udvikle en forståelse og glæde 
ved kulturelle (danske) sange, 
eventyr, historier, traditioner og 
fester 

 Interesse, indsigt og forståelse for 
mindretallets kultur og 
internalisering af interkulturelle 
kompetencer 

 Deltage i kulturelle traditioner og 
få kendskab til lokale kulturelle 
tilbud som teater, koncerter, 
museer, arkitektur og udstillinger 

 Kultur for børn: Få tilgang til 
klassisk og moderne 
børnelitteratur, samt aktuel 
faglitteratur   

 Kultur med børn: Have 
indflydelse på materialer og 
projekter, samt planlægningen af 
kulturelle aktiviteter og erfaringer  

 Kultur af børn: Udvikle og 
udleve fantasien og æstetiske 
færdigheder  

 Få erfaring med nuancerede 
kunstneriske udtryksformer for at 
kunne udvikle æstetisk sans 

 Gennem egne fremstillinger at 
kunne opleve anerkendelse   

 Få tilgang til moderne 
kommunikationsmedier, som 
målrettet kan bruges til 
erfaringer i kreative kulturellen 
processer   

 At eksperimentere og 
improvisere med sang, teater, 
dansk, drama, rytmik osv. 

 At måtte opleve en ligeværdig og 
tolerant kultur ift. køn og 
identitet.   

æstetik og fællesskab, således at 
man bidrager til at børnene og 
de unge oplever glæde i 
konfrontationen med 
oplevelserne 

 Institutionerne skal mindst 
gennemføre en aktivitet per 
kvartal i 
fritidshjemsafdelingerne, der har 
relation til emnet kultur, æstetik 
og fællesskab  

 Institutionerne skal mindst 
gennemføre 2 aktiviteter per år i 
ungdomsklubafdelingerne, der 
har relation til emnet kultur, 
æstetik og fællesskab 

 Udvalgte redskaber, legetøj, 
plancher, bøger, udstillinger og 
lignende skal motivere til 
spontan aktivitet, fri leg og 
udfoldelse ift. emnet kultur, 
æstetik og fællesskab   

 Institutionerne skal 
dokumentere arbejdet ved hjælp 
af en SMTTE-model. 

 Institutionerne skal deltage i de 
kurser, videre- og 
efteruddannelser, samt 
arbejdsgrupper, der bliver 
tilbudt og nedsat.  

 Alle Børne- og Ungdomshuse 
skal gennemføre en koloni eller 
aktivitet i 2022 eller 2023 i 
samarbejde med en 
institution/forening/organisatio
n i Danmark, hvor det kulturelle 
aspekt er en inkluderet del. 
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4.2. Idræt, Unge og Kultur 
Opgaver Resultatkrav Resultatmål Vægt 

i pct. 
På området idræt, unge og kultur 
vil vi i de kommende år arbejde 
med styrkelsen og videreudviklin-
gen af frivilligheden i vores for-
eninger, organisationer og især 
blandt de unge mennesker i Sydsle-
svig.  
 
I 2022 ønsker vi at fokusere arbej-
det med vores strategiske målsæt-
ninger fra Strategiplanen 2023, 
som styrelsen vedtog i udgangen af 
pandemiåret 2020. Pandemien har 
suspenderet strategiplanens oprin-
delige tidsplan i det omfang, at vi 
først i midten af kalenderåret 2021 
kunne påbegynde det omfattende 
arbejde, som planen udstikker for 
vores afdeling.  
 
I resultataftalen for 2022 vil vi fo-
kusere på to indsatser i strategipla-
nen, som er kommet til kort i 
2021:  
 

 Etablering og drift af de re-
gionale netværksgrupper 
blandt SdU’s medlemsorga-
nisationer. 

 

 Videreudviklingen af til-
skudsmodellen for vores for-
eninger og grupper til fordel 
for en øget aktivitet og ud-
vikling. 

 
I det følgende vil disse to resultat-
mål blive beskrevet enkeltvis: 
 

 
Etablering af regionale net-
værk blandt SdU’s medlem-
mer 
Vi vil støtte vores medlemsorgani-
sationer i at danne regionale net-
værk med hinanden. Her deles vi-
den, udfordringer og succeser med 
hinanden. Det vil skabe identifika-
tion med SdU som et stort fælles-
skab og styrke sammenhængskraf-
ten i organisationen og mindretal-
let. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi vil hjælpe vores medlemsorgani-
sationer med at mødes noget mere 
”lokalt”.  

Her skal der opstå en ny udveks-
ling og et øget samarbejde på tværs 
af foreninger, grupper, børne- og 
ungdomshuse og unge- og kultur-
udvalgene. Det vil gavne alle par-
ter. 

De skal mødes i mindre enheder, 
hvor udgangspunktet er en fælles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Mindst to netværks-møder 
om året. 
 

 80% fremmøde blandt alle 
medlemsorganisationer til 
netværksmøderne. 
 

 Et samarbejdsprojekt i 
hvert netværk per år (mel-
lem alle eller enkelte par-
ter). 

20 
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Baggrund 
 
Hver frivillig organisation under 
SdU er en juridisk selvstændig en-
hed, der som udgangspunkt er an-
svarlig for sig og sine medlemmer. 
Dette ansvar kan veje tungt, når 
ressourcerne er i bund eller udfor-
dringerne er store. Selv om de fle-
ste af vores medlemmer ved, at de 
altid må henvende sig til SdU, ten-
derer nogle at holde udfordrin-
gerne for sig selv. Om det så er af 
stolthed, dårlig erfaring eller man-
gel på kræfter.  
Det glemmes hurtigt, at SdU er re-
sultatet af et stort fællesskab og 
dets ønsket om at have noget at 
være fælles om, og at dette ”noget” 
støtter den enkelte forening eller 
gruppe i de vanskelige øjeblikke. 
Men det ønske lykkedes kun, når 
det fællesskab dyrkes.  

Der ligger et hav af erfaring, res-
sourcer og succeshistorier i sum-
men af alle vores medlemsorgani-
sationer. Det er ressourcer, som vi 
skal blive bedre til at dele med hin-
anden på øjenhøjde.  
 
 
  
 
 
 
 

Videreudvikling af tilskuds-
modellen 
 
Formålet med indsatsen er det at 
tilpasse SdU medlemstilskud vores 
medlemsorganisationers nuvæ-
rende behov. Således skal pengene 
fremadrettet støtte udvikling og 
vækst samt det danske fundament i 
vores fællesskaber.  
 
Baggrund 
Vi ved, at en del af vores medlems-
organisationer bliver udfordret ved 
at skulle indberette deres medlems-
informationer for at kunne mod-
tage tilskud fra SdU. Dette skyldes, 
at indberetningen på lige fod med 
tilskudsordningen er forholdsvis 
kompliceret og til tider efterlader 
den enkelte med rum til forvir-
rende tolkninger. For eksempel er 

geografi. I de her møder skal de 
dele deres udfordringer, viden og 
erfaringer med hinanden. Her skal 
fælles anliggender drøftes og ud-
fordringer og succeser deles. 

Vi vil kalde de her grupper for ”re-
gionale netværk” frem for ”hoved-
kredse” eller ”amter”, som de en 
gang blev kaldt. De skal danne et 
naturligt midtpunkt for udveksling 
og samarbejdsprojekter med frihe-
den til at finde sine helt egne løs-
ninger og uden at hænge sig op i 
for meget formalitet og procedure. 

SdU’s ansatte er som udgangs-
punkt tovholdere for disse regio-
nale netværk. På den måde kan alle 
stole på, at netværkets fundament 
vil blive vedligeholdt og at der kan 
trækkes på professionelle ressour-
cer i det omfang, som netværket 
har brug for det.  

SdU bærer omkostningerne i for-
bindelse med afviklingen af de en-
kelte møder - inden for rimelighe-
dens rammer. 

Netværkene vil bestå af op til to 
delegerede fra hver medlemsorga-
nisation. Det vil være op til den 
enkelte organisation at definere, 
hvordan de delegerede udvælges. 
 
 
 

 
 
Vi vil i denne indsats gerne videre-
udvikle det bestående tilskudsmo-
del til at lempe de ovennævnte ud-
fordringer og motivere til mere ak-
tivitet og udvikling i vores forenin-
ger.  
I lyset af det kulturelle ansvar over-
for mindretallets fællesskab bør et 
nyt tilskudssystem også styrke det 
danske islæt og arbejde i vores 
medlemsorganisationer. 
 
Fremtidens tilskud bør uddeles på 
baggrund af en mere velstrukture-
ret og begrebslig klar indberetning, 
som begge parter ikke skal kunne 
være i tvivl om. Således burde for-
eningens eller gruppens forvent-
ning om tilskud blive afklaret og 
på lige fod skabe mere solide data 

 

 Årlig formidling af succes-
historier fra netværkenes 
arbejde. 
 

 Udbud af regionale kursus-
tilbud gennem netværkenes 
behovsanalyser. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Medlemsindberetningen 
skal gøres nemmere og di-
gitaliseres så vidt muligt. 

 

 Tilskudsmodellen skal for-
enkles til fordel for alles for-
ståelse og beregneligheden. 

 

 Udbetalingsproceduren 
skal forenkles. 

 

 Tilskudsmodellen skal an-
vendes på forenings- og 
gruppetilskuddene allerede 
i 2022. 
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det svært at definere begrebet 
”kontinuerligt aktivitet” i kontekst 
af indberetningsskemaet og hvor-
dan man som UF’ere, spejdere, 
FDF’er samt MBU’er indberetter 
sine aktivitetsmedlemmer rigtigt? 
Denne unøjagtighed medfører ikke 
kun uklarheder i forhold til spørgs-
målet for hvad og hvem der kan 
fås hvilke tilskud, men ligeledes 
svækker det SdUs statistiske ind-
sigter i medlemsorganisationernes 
virke og udvikling, hvis dataene er 
unøjagtige.  
 
I lyset af den overordnede tilbage-
gang i vores foreningers og grup-
pers medlemstal giver det yderli-
gere mening at undersøge, hvordan 
tilskuddene, som en af SdU’s ker-
neydelser, kan bidrage til positiv 
udvikling i fremtiden.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

på overodnet trivsel og udvikling i 
forening for SdU.  
Så det handler om at skabe klare 
og enkle retningslinjer for de 
grundlæggende tilskud, som med-
lemmerne må søge om i fremtiden.  
 
Ligeledes bør det overvejes, i hvil-
ken omfang den aktuelle udbeta-
lingsprocedure er gavnlig for vores 
medlemsorganisationer. Det kan 
på nuværende tidspunkt i hvert 
fald ikke udelukkes, at den nuvæ-
rende håndtering forhindrer svage 
foreninger eller grupper i at få søgt 
eller anvendt deres bevilling.  
 
Med de tre overordnede mål om at 
øge aktivitet, sikre udviklingen og 
styrke danskheden i alle foreninger 
og grupper, handler det om at vi-
dereudvikle den bestående til-
skudsmodel til mere dynamik.  
 
Det står dog klart, at udviklingen 
må tænkes og beregnes ud fra de 
bestående økonomiske forhold. 
Således må nye tiltag i første om-
gang ikke være mere omkostnings-
tunge end det bestående model. 
 

 Modellen skal evalueres i 
rammerne af netværksgrup-
pernes sidste møde i kalen-
deråret 2022. 
 

 

Bevilling, resultatvurdering og regnskabsaflæggelse 

5.1. Bevilling 
Sydslesvigudvalget yder i 2022 et driftstilskud til Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger på i alt: 
 
     

36.780.176 DKK 

5.2. Udbetaling 
Driftstilskuddet til Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger afholdes af § 21.91.01 Danske Kulturelle an-
liggender i Sydslesvig. Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger modtager tilskuddet i 12 månedlige rater, 
der udbetales forud. 

5.3. Ikrafttræden 
Aftalen træder i kraft den 1. januar 2022 og løber indtil den 31. december 2022, hvor aftalen ophører 
med mindre andet aftales. Efter enighed mellem aftaleparterne kan der justeres i aftalens opgaver i afta-
leperioden. Jf. Sydslesviglovens § 21 har Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger pligt til at indberette 
opståede ændringer i deres virke, der har betydning for, om støtten anvendes eller vil blive anvendt til 
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formålet, til Sydslesvigudvalget og kulturministeren.  Det betyder blandet andet at organisationsændrin-
ger, herunder ændringer i ledelsen, skal meddeles Sydslesvigudvalget straks og uden forsinkelse. 
  
Overordnet gælder det endvidere, at de opstillede resultatkrav og resultatmål tager udgangspunkt i hele 
Sydslesvigs danske Ungdomsforeningers virke og er således ikke alene baseret på det af Sydslesvigudval-
get besluttede driftstilskud. Som følge deraf vil evt. ændringer i den økonomiske ramme have indflydelse 
på graden af målopfyldelse. 

 

5.4. Resultatvurdering og opfølgning 
Årlig vurdering af resultatkrav og mål 
Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger skal for hvert år aftalen gælder, udarbejde og fremsende en års-
rapport til Sydslesvigudvalget samt Kulturministeriet, herunder et årsregnskab samt et revisionsprotokol-
lat, med oplysninger om tilskuddets anvendelse senest 1. juni 2023. Sammen med årsregnskab og revisi-
onsprotokollat indsendes ledelsens stillingtagen. Ledelsens stillingtagen skal være underskrevet af ledel-
sen. Af ledelsens stillingtagen skal det fremgå, hvordan ledelsen forholder sig til revisors eventuelle an-
befalinger og kritiske bemærkninger i revisionsprotokollatet for det pågældende år 
 
Kulturministeren afgiver en opfølgningsrapport til Sydslesvigudvalget om de modtagne årsrapporter med 
en vurdering af, om driftstilskuddet er anvendt i overensstemmelse med udvalgets afgørelse, jf. Sydsle-
sviglovens § 19. Den samlede målopfyldelse drøftes på et årligt møde mellem Sydslesvigudvalget og be-
styrelsen for Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger. Drøftelsen tager særlig sigte på vurderingen af op-
fyldelsen af resultatkrav, hvor målopfyldelsen beror på en konkret og/eller skønsmæssig vurdering.  

 
Halvårlig status 
Som led i Sydslesvigudvalgets tilsyn skal Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger endvidere for hvert fi-
nansår aflevere en halvårsstatus, som skal være Sydslesvigudvalget i hænde senest d. 15. juli 2022. Denne 
halvårsstatus skal indeholde en foreløbig afrapportering på de opstillede mål, samt på foreningens virke 
generelt. 

 
Bekræftelse af igangværende aktivitet 
Endvidere skal Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger senest to uger forud for hver tilskudsudbetaling 
til Sydslesvigudvalgets sekretariat fremsende en bekræftelse på, at aktiviteten fortsat er i overensstem-
melse med de i aftalen indeholdte mål- og resultatkrav, jf. Sydslesviglovens § 12, stk. 7. 

5.5. Genforhandling 
Genforhandling af aftalen kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag hvorpå kontrakten er 
indgået, når der foreligger væsentlig misligholdelse fra en af aftaleparterne og i øvrigt når parterne er enige 
herom, jf. Sydslesviglovens bestemmelser herom. 

5.6. Regnskab og revision 
Årsrapport og revisionsprotokollat skal være forsynet med bestyrelsen for Sydslesvigs danske Ungdoms-
foreningers originale underskrifter. Årsrapporten udarbejdes i henhold til Bekendtgørelse om regnskab 
for, revision af og indhentning af oplysninger fra foreninger og organisationer m.v., der modtager tilskud 
fra Sydslesvigudvalget., nr. 1594 af 14. december 2015. 
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5.7. Misligholdelse/opfølgning 
Sydslesvigudvalget kan træffe afgørelse om at tilskud helt eller delvis tilbageholdes, jf. Sydslesviglovens § 
20, stk. 2. 

5.8. Opsigelse 
Opsigelse i forbindelse med misligholdelse af kontrakten kan ske med henvisning til § 20 i Sydslesviglo-
ven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
_________________________                    _________________________ 
Christian Juhl                            Kirstin Asmussen 
Formand for Sydslesvigudvalget               Formand for SdU       
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BILAG 1:  

Anvendt regnskabspraksis 

Årsregnskabet for Sydslesvigs Danske Ungdomsforeninger er aflagt i overensstemmelse med ”Bekendtgørelsen 

nr. 1594 af 14. december 2015 om regnskab for, revision af og indhentning af oplysninger fra foreninger og orga-

nisationer m.v., der modtager tilskud fra Sydslesvigudvalget’’.  

Generelt om indregning og måling 

I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med, at de indtjenes. 

 

Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde foreningen, og 

aktivets værdi kan måles pålideligt. 

 

Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå foreningen, 

og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. 

 

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som 

beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. 

 

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsregnskabet aflæg-

ges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. 

 

Foreningen har foretaget en opgørelse af foreningens åbningsbalance pr 1. januar 2003. Henset til at foreningen 

har eksisteret i en længere årrække er de indregnede aktiver i åbningsbalancen behæftet med nogen usikkerhed, 

hvilket kan have indflydelse på opgørelse af foreningens balancesum og egenkapital. 

Resultatopgørelsen 

Indtægter 

Foreningens indtægter består hovedsageligt af tilskud fra Sydslesvigudvalget i Danmark samt offentlige tilskud fra 

Tyskland, primært til foreningens drift af børne- og ungdomshuse. Tilskud indtægtsføres i resultatopgørelsen som 

andre ordinære indtægter for det regnskabsår som de vedrører.  

Tilskud til projekter indtægtsføres i takt med projekternes færdiggørelse og under hensyntagen til en eventuel egen-

finansieringsandel. 

 

I det omfang der modtages i øremærket kapitaltilskud, føres denne indtægt direkte i foreningens egenkapital. I det 

omfang der modtages øremærkede gaver, der skal anvendes til bestemte formål, indregnes disse midler som en 

forpligtelse indtil det øremærkede formål er opfyldt. 

 

Omkostninger 

Omkostninger omfatter omkostninger til drift af børne- og ungdomshuse, tilknyttede foreninger, ejendomsdrift 

og administration fordelt på personaleomkostninger og øvrige kapacitetsomkostninger. Omkostninger henføres til 

det regnskabsår, de vedrører, uden hensyn til betalingstidspunktet. 

 

Personaleomkostninger omfatter løn og gager, inklusive pensioner samt andre omkostninger til social sikring mv. 

til foreningens medarbejdere. I personaleomkostninger er fratrukket modtagne godtgørelser fra offentlige myndig-

heder. 
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Afskrivninger 

Afskrivninger indeholder årets afskrivninger af materielle anlægsaktiver. 

 

Finansielle poster 

Finansielle poster omfatter renteindtægter og -omkostninger samt realiserede og urealiserede kursavancer og -tab 

vedrørende finansielle aktiver og forpligtelser. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes i resultatopgørel-

sen med de beløb, der vedrører regnskabsåret. 

 

Skat  

Foreningen er godkendt som almennyttig forening og er efter tysk skattelovgivning ikke skattepligtig. 

 

Balancen 

 

Aktiver 

 

Anlægsaktiver 

 

Ejendomme 

Grunde og bygninger indregnes ved første indregning til kostpris. Igangværende anlægsprojekter indregnes til de 

per statusdagen afholdte anlægsomkostninger. 

 

Der foretages lineære afskrivninger på bygninger på basis af en levetid på 50 år og en scrapværdi på 25 %. Der 

afskrives ikke på grunde. De ved åbningsbalancen pr. 1. januar 2003 opgjorte anskaffelsessummer for foreningens 

bygninger er lagt til grund for de beregnede lineære afskrivninger fra anskaffelsestidspunktet. 

 

Modtaget anlægstilskud til erhvervelse, opførelse eller ombygning af ejendomme indregnes med virkning af 1. 

januar 2010 direkte på egenkapitalen. I de tilfælde at der er tilknyttet særlige forpligtelser til tilskuddet passiveres 

tilskuddet og afvikles i takt med at forpligtelsen opfyldes. Frem til og med 2009 blev sådanne tilskud modregnet i 

anskaffelsessummen. Der har ikke kunnet fremskaffes data til korrektion for dette forhold med fuld tilbagevir-

kende kraft.  

 

Fortjeneste eller tab ved salg af foreningens ejendomme opgøres netto efter afholdelse af de til salget hørende 

omkostninger og indregnes i resultatopgørelsen under andre indtægter.  

 

Inventar og driftsmidler  

Inventar og driftsmidler indregnes i anskaffelsesåret til kostpris. Herefter måles det med fradrag af lineære afskriv-

ninger over den vurderede økonomiske levetid. Anskaffelser med en kostpris på mindre end 10.000 EUR anses 

for småaktiver, der omkostningsføres i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. 

 

Kostprisen omfatter anskaffelsesprisen samt omkostninger direkte tilknyttet anskaffelsen indtil det tidspunkt, hvor 

aktivet er klar til at blive taget i brug. 

 

Værdipapirer 

Værdipapirer indregnes som finansielle anlægsaktiver og måles til kostpris uanset om dagsværdien måtte være hø-

jere eller lavere. 
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Omsætningsaktiver 

 

Tilgodehavender 

Tilgodehavender måles til kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning 

til imødegåelse af forventede tab. 

 

Varebeholdninger 

Varebeholdninger måles til kostpris 

 

Periodeafgrænsningsposter 

Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende 

regnskabsår. 

 

Likvider 

Kasse- og bankbeholdninger er indregnet og målt til nominel værdi. 

 

Passiver 

 

Gældsforpligtelser 

Gæld er indregnet og målt amortiseret kostpris normalt svarende til nominel værdi. 

 

Midler der forvaltes, indregnes under lang- eller kortfristet gæld afhængig af forvaltningsperioden. 

 

Lån ydet mod pant i foreningens ejendomme optages under langfristet gæld. For lån, ydet af den danske stat, er 

der ingen forældelsesfrister. Anlægstilskud fra tyske tilskudsgivere afskrives fra långivers side lineært over 25 år, 

men frigives først pantmæssigt efter 25 år. Foreningen indtægtsfører først tilskuddet på det tidspunkt, hvor pantet 

aflyses. 

 

 

 

 




