Notat
Dato 23.11.2020
Til Sydslesvigudvalget

Referat af ordinært møde i Sydslesvigudvalget den 17.
februar 2021. Mødet blev afholdt via videolink.

Deltagere:
Christian Juhl, MF (EL), formand
Anni Matthiesen, mf (V)
Martin Henriksen, (DF)
Birgitte Vind, MF (S)
Rune Christiansen, (R)
Niels Flemming Hansen (K)

Fra sekretariatet deltog Steffen Bang (referent)
1) Godkendelse af referat af møde i Sydslesvigudvalget den 2.
december 2020
Martin Henriksen bad om at få præciseret, at han principielt var imod, at
Sydslesvigudvalget genoptog støtten til FUEN, men at han accepterede dette som
et led i den samlede aftale om budgettet for 2021. Herefter blev referatet godkendt.
2) Coronaregnskab 2020 Sydslesvigsk Forening
Sydslesvigsk Forening havde efter anmodning fra Sydslesvigudvalget fremsendt en
opgørelse over, hvor mange penge foreningen havde sparet pga. coronarelaterede
aflysninger mv. Samlet set var beløbet opgjort til 1.044.400 kr. Foreningen stillede
i henvendelsen forslag om en alternativ anvendelse af midlerne.
Anni Matthiesen bemærkede, at der var tale om et principielt spørgsmål i den
forstand, at udvalget burde drøfte, om de foreslåede anvendelsesmuligheder havde
modtaget støtte såfremt der ikke havde været en sundhedskrise.
Niels Flemming Hansen var enig heri, og udtrykte samtidig en vis skepsis i forhold
til hvad han betragtede som en udtryk for selvforvaltning fra foreningens side. Han
var derfor af den opfattelse, at pengene skulle tilbagebetales.
Birgitte Vind bemærkede, at udvalget burde lægge sig fast på ensartede regler i
sådanne tilfælde.
Martin Henriksen var af den opfattelse, at man godt kunne imødekomme den del
af henvendelsen der vedrørte et forslag om at anvende en del af midlerne til
vedligeholdelse af forsamlingshuse.
Rune Christiansen var af den opfattelse, at pengene skulle tilbagebetales, og at
ansøgningsmaterialet i øvrigt ikke var fyldestgørende.
Christian Juhl opsummerede drøftelsen og konkludere, at udvalget ville bede om at
pengene blev betalt tilbage med henblik på at indgå i en pulje til afhjælpning af
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forbindelse med udvalgets gennemgang af midtvejsrapporterne fra de
sydslesvigske tilskudsmodtagere.
3) Underskudsdækning Dansk Skoleforening for Sydslesvig
Dansk Skoleforening havde i en mail af 12. februar orienteret om, at man havde
fået et tysk tilskud til dækning af underskuddet på Christianslyst på i alt 109.000
kr. Foreningen var indstillet på at tilbagebetale midlerne, men opfordrede til, at de
kunne indgå i en pulje til coronarelaterede udgifter.
Der var enighed i udvalget om at midlerne skulle tilbagebetales med henblik på
senere udmøntning.
4) Henvendelse vedrørende Minority SafePack Initiative
Christian Juhl havde sammen med Eva Kjær Hansen fra Venstre udarbejdet et
forslag til en henvendelse til udenrigsminister Jeppe Kofoed hvori man opfordrede
regeringen til at rette henvendelse til EU-Kommission for at beklage, at man
havde afvist det europæiske borgerinitiativ Minority SafePack Initiative.
Martin Henriksen var af den opfattelse, at EU ikke skulle blande sig i
mindretalspolitik og så derfor ikke et behov for en reaktion fra Sydslesvigudvalget.
Anni Matthiesen bemærkede at hun umiddelbart var positiv.
Christian Juhl pointerede, at hans tanke var, at henvendelsen blev underskrevet
af enkeltpersoner og ikke af udvalget som sådan.
Niels Flemming Hansen var af den opfattelse, at udvalget også burde bakke op om
mindretalspolitik på europæisk plan.
Rune Christiansen erklærede sig positiv, og agtede at skrive under.
Birgitte Vind var ligeledes positiv, men opfordrede til at man skærpede
argumentationen.
Christian Juhl ville på den baggrund justere henvendelsen og herefter sende til
medlemmerne af Kontaktudvalget for det tyske mindretal med henblik på
underskrifter fra dets medlemmer.
5) Dobbelt statsborgerskab til danske sydslesvigere
Udvalget drøftede kort de igangværende forhandling om dobbelt statsborgerskab.
Der var enighed i udvalget om, at der skulle være lettere adgang for sydslesvigere
bosat syd for grænsen til dansk statsborgerskab. Samtidig ville man rette
henvendelse til Udlændinge- og Integrationsministeren og bede om svar på
udvalgets henvendelse af 22. januar.
6) Nordisk Info og fremtiden
Christian Juhl orienterede om, at han havde haft et møde med Bertel Haarder,
bl.a. om Nordisk Informationskontor i Flensborg. Bertel Haarder beklagede, at
Sydslesvigudvalget agtede at indstille den økonomiske støtte til kontoret.
Christian Juhl havde gjort det klart, at udvalgets økonomiske muligheder var
begrænsede, og at man i udvalget var af den opfattelse, at man ikke fik
tilstrækkeligt med aktivitet for det tilskud man bevilgede. Hvis dialogen skulle
genoptages krævede det, at Nordisk Info selv rettede henvendelse til udvalget. I så
tilfælde tog han gerne et møde.
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Niels Flemming Hansen var af den grundlæggende opfattelse, at produktet, som
kontoret leverede, ikke var godt nok.
Dette var både Rune Christiansen og Martin Henriksen enige i. Sidstnævnte
opfordrede til, at udvalget holdt fast i sin beslutning selv hvis der skulle komme
forslag om nye konstruktioner.
Anni Matthiesen var enig i, at den trufne beslutning var rigtig, men at måske
kunne indtænke den nordiske vinkel mere i Sydslesvigsk Forenings arbejde.
Der var intet under punktet eventuelt, hvorfor mødet blev afsluttet.
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