
 

 

 

 

Jour. nr. 19/02400-151 

Notat 
Dato 23.11.2020 

Til Sydslesvigudvalget 

Referat af ordinært møde i Sydslesvigudvalget den 21. 

oktober 2020. 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) 

Karina Lorentzen Dehnhardt, MF (SF) 

 

 

Fra sekretariatet deltog Steffen Bang (referent) 

 

Sydslesvigudvalget havde indledningsvist inviteret hhv. Flensborg Avis og Dansk 

Skoleforening til at redegøre for deres anmodning om at modtage kompensation fra 

puljen til afhjælpning af sundhedskrisens konsekvenser.  

 

1) Møde med Flensborg Avis 

Fra Flensborg Avis deltog chefredaktør Jørgen Møllekær og økonomichef Thorsten 

Kjærsgaard. Avisen havde søgt om 200.000 Euro i kompensation for tabte 

indtægter. 

Jørgen Møllekær orienterede om, at Flensborg Avis under sundhedskrisen havde 

været et centralt omdrejningspunkt for mindretallet. Man havde oplevet en 

stigning i antallet af abonnementer, men man havde reduceret omfanget af 

papiravisen til gengæld for en øget satsning på online-indhold. Krisen ramte dog 

økonomisk, og man måtte imødese et tab på ca. 200.000 EURO. 

Thorsten Kjærsgaard orienterede supplerende om, at årsmødeavisen og 

sommeravisen var blevet droppet med deraf svigtende annonceindtægter. Ligeledes 

havde det forhold, at man siden april havde arbejdet ud fra en nødplan kostet 

penge. Man havde måttet indføre skiftehold med øgede omkostninger til 

omklædning mv. til følge. Man havde modtaget 57.000 EURO fra Slots- og 

Kulturstyrelsen, men tabet ville trods dette udgøre ca. 200.000 EURO. 

 

Steffen Bang spurgte til avisens likviditet. 

 

Thorsten Kjærsgaard fortalte, at likviditeten var nogenlunde, da man havde 

modtaget hele mediestøtten på en gang med årets begyndelse, men at det kunne 

blive et problem uden yderligere kapital. 

 



 

Side 2 

Birgitte Vind takkede for redegørelsen og spurgte til den geografiske fordeling af 

de nye abonnenter. 

 

Jørgen Møllekær berettede om, at ca. ¾ kom syd for grænsen, mens 1/3 kom fra 

Danmark. Der var i blandt de nye en række ”nye” forældre i alderen 30-60 år. Det 

var avisens håb at man kunne fastholde disse også efter krisen og efter det nye 

projekt rettet mod ”nye” forældre. 

 

Anni Matthisen ville vide, om ikke avisen kunne få del i de danske hjælpepakker. 

 

Jørgen Møllekær forklarede, at der var begrænsede muligheder, men at disse ikke 

dækkede behovet. Der var ikke iværksat hjælpepakker fra tysk side. 

 

Martin Henriksen spurgte supplerende til, hvorfor der kun var begrænset hjælp fra 

dansk side. 

 

Thorsten Kjærsgaard forklarede, at noget skyldes 

kalendermæssige/periodiseringsrelaterede udfordringer, andet det forhold, at 

Flensborg Avis var et tysk aktieselskab. 

 

Christian Juhl takkede Flensborg Avis for redegørelsen, og stillede avisen et 

hurtigt svar i udsigt. 

 

2) Møde med Dansk Skoleforening for Sydslesvig 

Fra Skoleforeningen deltog direktør Lars Kofoed-Jensen og formand Udo 

Jessen. 

 

Christian Juhl  bød velkommen og overlod herefter ordet til Lars Kofoed-Jensen. 

Han indledte med at orientere om, at man på dagtilbudsområdet forventede at 

blive kompenseret fuldt ud af de tyske myndigheder. Området havde på intet 

tidspunkt været helt nedlukket, men at man nu havde fuld drift. Der kunne evt. 

være tale om besparelser i forhold til vikarudgifter, mens der omvendt kunne opstå 

merudgifter pga. coronarestriktioner. For så vidt angik skoleområdet var 

forventningen, at regnskabet ville gå i nul. Foreningens udfordringer var 

koncentreret om de to ejendomme Christianslyst og Jaruplund Højskole, hvor man 

samlet set imødeså et underskud på ca. 2,9 mio. kr. , som man søgte 

Sydslesvigudvalget om. 

 

Birgitte Vind takkede for en grundig fremstilling, og anerkendte at der var en klar 

problematik. 

 

Rune Christiansen roste Skoleforeningen for dens håndtering af krisen, herunder 

det forhold, at man var fortsat med at aflønne alt personale fremfor at søge om 

lønkompensation. Han bad herefter Skoleforeningen redegøre for, hvordan man 

fremadrettet ville skaffe flere indtægter til Jaruplund Højskole. 

 



 

Side 3 

Lars Kofoed-Jensen redegjorde for, at man havde planer om, sammen med 

Grænseforeningen, at lave et kursus for unge med mindretalsbaggrund fra hele 

Europa (minority changemaker programme). Det skulle have fundet sted i 2020, 

men var blevet udskudt. Der ville dog også fremadrettet være behov for, at 

Skoleforeningen ydede et tilskud til at dække det strukturelle underskud på 

stedet, da man ikke ville være afhængig af kurser for østeuropæere, da det ifølge 

Skoleforeningen ikke var formålet med højskolen. 

Han supplerede med, at man anvendte de samme takster som på højskoler i 

Danmark, og at der var en stor efterspørgsel efter de korte kurser på stedet. 

 

 

Anni Matthiesen ønskede at vide, hvornår man havde et overblik over graden af 

kompensation fra tysk side. 

 

Lars Kofoed-Jensen lovede at give en status på de kommende budgetmøder. 

 

Christian Juhl takkede for Skoleforeningens redegørelse og deltagelse. 

 

 

3) Godkendelse af referat af møde i Sydslesvigudvalget den 26. 

august. 

Martin Henriksen bad om at få præciseret, at han gerne havde set at udvalget var 

gået ind i en sag om ansættelsesforholdene for danskundervisere på Dansk 

Centralbibliotek, men at han accepterede, at der i udvalget var et flertal for at 

være tilbageholdende.’ 

 

4) Opfølgning på COVID-19 drøftelser med Flensborg Avis og Dansk 

Skoleforening for Sydslesvig 

Der var enighed i udvalget om at imødekomme de to ansøgninger, da man anså 

udfordringerne som værende et udtryk for force majeure. På den baggrund 

besluttede udvalget at bevilge hhv. 2.861.757 kr. til Dansk Skoleforening og 

1.492.000 kr. til Flensborg Avis. 

 

 

5) Orientering om udskiftning af medlem af bestyrelsen i P51 

Christian Juhl orienterede om, at Frode Sørensen havde meddelt ham, at han 

ønskede at træde ud af bestyrelsen for Pensionskassen P51, hvorfor udvalget skulle 

udpege et nyt medlem.  

Udvalgets medlemmer blev bedt om at overveje kandidater med henblik på en 

senere stillingtagen. Derudover besluttede udvalget at rette henvendelse til 

kulturministeren med en række spørgsmål og bekymringer vedrørende 

forretningsgangene i P51´s bestyrelse. 

 

6) Dobbelt statsborgerskab til dansksindede sydslesvigere 

 

Christian Juhl gennemgik den redegørelse udvalget havde fået fremsendt fra 

Generalkonsulatet i Flensborg. Han forslog, at udvalget bad Udlændinge- og 



 

Side 4 

Integrationsministeren om at kommentere på redegørelsen, og herefter inviterede 

ministeren til et møde. 

Dette var der enighed om. Karina Lorentzen Dehnhardt foreslog, at man evt, også 

inviterede Indfødsretsudvalget. 

 

Martin Henriksen var af denne opfattelse, at reglerne var klare og rimelige, men at 

fortolkningen var uensartet og processen for langsom. 

 

Christian Juhl bemærkede at det formentlig ville være enklere at ændre praksis 

end at ændre reglerne. Han opsummerede punktet med, at konstatere at man ville 

sende redegørelsen til ministeren med en bemærkning om at sagsbehandlingstiden 

var for lang og med en anmodning om et møde. 

 

7) Gennemgang af projektregnskab ”Folkemøde på Bornholm” 

Udvalget godkendte det fremsendte projektregnskab. 

 

8) Anmodning om forlængelse af projekt ”Mindretal på Efterskole” 

Dansk Skoleforening havde fremsendt en ansøgning om at foretage visse 

indholdsmæssige justeringer i projektet ligesom man grundet COVID-19 bad om en 

forlængelse af projektet. 

 

Sydslesvigudvalget imødekom anmodningen, men besluttede at opfordre 

Skoleforeningen i muligt omfang at øge fokus på socialt udsatte børn i 

mindretallet. 

 

9) Budgetmøder 2020 

Christian Juhl foreslog at årets budgetmøder blev afholdt virtuelt. Hvis det var 

muligt kunne udvalget samles fysisk på Christiansborg. 

Det var der opbakning til i udvalget. 

 

10) Gennemgang af byggeregnskab ”Sortevejens Fritidshjem” 

Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger havde fremsendt afsluttende regnskab for 

et byggeprojekt, som udvalget godkendte. 

 

11) Udsættelse af projektet ”Den Gode Rygsæk” 

Dansk Skoleforening og Dansk Sundhedstjeneste havde fremsendt en orientering 

om, at projektet ikke var kommet i gang pga. COVID-19 og ønskede projektstart 

rykket til 2021. Det var der opbakning til i udvalget. 

 

12) Evt. 

Christian Juhl orienterede om, at han havde drøftet muligheden for et rammeløft 

af sydslesvigbevillingen iftm. Finanslovsforhandlingerne, og opfordrede de øvrige 

medlemmer til at gå i dialog med deres partiers finanslovsordførere. 

Herefter fulgte en kort drøftelse af Sydslesvigsk Forenings planer om et nyt 

museum ved Danevirke. Udvalget var af den opfattelse, at et sådan museum ikke 

måtte belaste udvalgets bevilling. 

 



 

Side 5 

Endelig orientede Christian Juhl om, at der Grænseforeningen havde skiftet 

formand, idet Peter Skov-Jakobsen havde afløst Jens Andresen. 

 

Steffen Bang 

Sydslesvigsekretariatet 

 

 


