Notat
Dato 2.maj 2021
Til Sydslesvigudvalget

Referat af møde i Sydslesvigudvalget den 28. april 2021
Mødet blev afholdt via videolink
Deltagere:
Christian Juhl, MF (EL), formand
Anni Matthiesen, MF (V)
Birgitte Vind, MF (S)
Rune Christiansen, (R)
Karina Lorentzen Dehnhardt, MF (SF)
Niels Flemming Hansen, MF (K)
Fra Sydslesvigudvalgets sekretariat deltog chefkonsulent Steffen Bang (referant)
samt Marie Funch Adamsen.
Christian Juhl bød velkommen og spurgte, og forslag til dagsorden kunne
godkendes. Det var der enighed om.
Første punkt på dagsordenen var godkendelse af referat af mødet den 27. marts.
Referatet blev godkendt uden bemærkninger.
Herefter gennemgik Steffen Bang regnskab og projektrapport for Dansk
Centralbiblioteks projekt ”100 år i Genforeningens tegn”. Udvalget godkendte
projektet, og imødekom bibliotekets anmodning om at bruge et mindre ikkedisponeret beløb til at stille de producerede tv-programmer til rådighed på
bibliotekets hjemmeside.
Dansk Centralbibliotek havde fremsendt en udførlig redegørelse om, hvordan
corona havde påvirket den daglige drift. Udvalget tog denne redegørelse til
efterretning.
Christian Juhl orienterede om, at Nordisk Informationskontor havde offentliggjort,
at man agtede at nedlægge sig selv med udgangen af året efter at
Sydslesvigudvalget havde meddelt at man agtede at indstille støtten. Der var
enighed i udvalget om at opretholde beslutningen, og gav sekretariatet i opdrag at
meddele Nordisk Informationskontor at man tog oplysningen til efterretning.
Næste punkt var en orientering om indhold og program for Dansk
Centralbiblioteks konference om folkeafstemningerne efter 1. Verdenskrig.
Udvalget tog orienteringen til efterretning.
Christian Juhl orienterede om, at Grænseforeningen pga. corona ikke havde
kunnet gennemføre det årlige besøg i København af de sydslesvigske
afgangsklasser fra hhv. Duborg Skolen og A.P. Møller Skolen. Man anmodede på
den baggrund om, at måtte bruge ca. 100.000 del af de afsatte midler til at afholde
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et arrangement på Jaruplund Højskole i stedet for. Arrangementet skulle bl.a.
byde på studievejledning ift. det at læse i Danmark m.v.
Dette var der fuld tilslutning til i udvalget.
Herefter orienterede Christian Juhl de øvrige medlemmer om, at han havde drøftet
årets folkemøde på Bornholm med Grænseforeningens ledelse. Der var et enkelt
fysisk slot på Bornholm, som kunne være interessant for udvalgets medlemmer,
ligesom der ville være en række digitale arrangementer på Vartov. Christian Juhl
og Niels Flemming Hansen tilkendegav begge at de ville være på Bornholm. Anni
Matthiesen ville ikke være til stede, men stillede sig til rådighed i forhold til
deltagelse på Vartov.
Under evt. orienterede Christian Juhl om, at Grænseforeningen ville afholde en
konference på Christiansborg den 15. september i anledning af, at de havde
udgivet en bog om bindestregs-identitet. Han ville tale ved den lejlighed.
Udvalget drøftede desuden de kommende årsmøder i Sydslesvig, hvor
medlemmerne var blevet inviteret.
Endelig blev sekretariatet bedt om at rette kontakt til UIM med henblik på at få
tilsendt baggrundspapirer om de nye lempede krav til opnåelse af dansk indfødsret
for medlemmer af mindretallet bosat i Sydslesvig.
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