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Protokollat
over styrelsesmødet onsdag den 18. juni 2014 kl. 16.30 på Christian Paulsen-Skolen
Til stede: Åse Jørgensen, Thede Boysen, André Pastorff, Niels Ole Krogh, Michael Otten, Niko Møller,
Udo Jessen, Birgit Jürgensen-Schumacher, Berit Nommensen, Anders Molt Ipsen, Uwe Prühs, Olaf
Runz, Birgit Messerschmidt, Ilka Börner, Dirk Clausen samt generalkonsul Henrik Becker-Christensen
Afbud: Per Gildberg, Michaela Bumann, Michael Martensen
Protokolfører: Sabine Oetzmann
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Spørgetid
Resultat fra forligsmødet den 28. maj 2014 vedr. Jaruplund Højskole
Ændring af Vesterland-List Børnehaves navn til Sild Danske Børnehave og brugen
af et logo til daginstitutionen
Resultataftale 2015
Integrationsudvalget. SSFs og Skoleforeningens arbejdspapir
Fra Samrådet
a) Sydslesvigkonferencen v. Udo Jessen
b) Mediestrategien v. Udo Jessen
Styrelsens forretningsorden
Flytning af Hostrup Børnehave til Satrup Danske Skole
Sammenlægning af Frederiksstad og Drage Børnehaver
Tolkning af skolelovens ”Binnendifferenzierung” v. Udo Jessen
Orientering om det kalkulatoriske behov for vedligeholdelse af Skoleforeningens
immobilier ilf. kommunernes landsforening ekspertise v. Thede Boysen
Orientering vedr. samarbejdet omkring heldagsskolekonceptet v. Thede Boysen
Uvildig konsulentundersøgelse v. Thede Boysen
Meddelelser
Eventuelt

Udo Jessen bød de fremmødte velkommen.
1. Spørgetid
Der var ingen spørgsmål.
Dagsordenspunkter til beslutning
2. Resultat fra forligsmødet den 28. maj 2014 vedr. Jaruplund Højskole
Udo Jessen informerede om et godt og konstruktivt møde, hvor mødedeltagerne nåede frem til et
enighedspapir bestående af otte punkter. Enighedspapiret og et referat fra mødet var blevet udsendt
til Styrelsen. Ligeledes var den profil, som Jaruplund Højskoles bestyrelse har beskrevet i slutningen
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af 2012, blevet udsendt til Styrelsen. Udo Jessen bad om Styrelsens godkendelse af det opnåede
resultat.
Styrelsen gik enstemmigt ind for enighedspapiret og for højskolebestyrelsens profilforslag.
3. Ændring af Vesterland-List Børnehaves navn til Sild Danske Børnehave og brugen af et logo til
daginstitutionen
Udo Jessen henviste til det udsendte bilag og bad Styrelsen tage stilling til, om den kan godkende, at
Vesterland-List Børnehave ændrer navn til Sild Danske Børnehave.
Berit Nommensen havde gerne set, at der ved navneforandringen var blevet taget højde for de
frisiske børn.
Styrelsen godkendte enstemmigt en ændring af Vesterland-List Børnehaves navn til Sild Danske
Børnehave under forudsætning af, at Skoleforeningens logo indgår i institutionens nye logo.
4. Resultataftale 2015
Anders Molt Ipsen gennemgik og kommenterede den udsendte Resultataftale 2015. Han
fremhævede især den stabile udvikling i det samlede børnetal. Angående sprog og læsning havde
Skoleforeningen konstateret, at læsestandpunkterne var blevet dårligere inden for de seneste år. Her
skal der ydes en ekstra indsats. Efter aftale med de øvrige organisationer vil Skoleforeningen søge
den danske stat om et tilskud på 43. 643.621 euro, hvilket er en fremskrivning på 1 %.
Niels Ole Krogh sagde, at Styrelsen burde sende et signal om, at vi er åben for alle tilskyndelser vedr.
en efteruddannelse af medarbejderne.
Anders Molt Ipsen bekræftede en stor medarbejderinddragelse ved gennemførelse af kurser.
Herefter gennemgik og kommenterede Dirk Clausen Resultataftalens bilag 2a og bilag 2b
omhandlende anlæg og vedligeholdelse.
Niels Ole Krogh spurgte, om ikke det havde været meningen at sælge Driftsrådets bygning i Harreslev
til fordel for en investering i Christian Paulsen-Skolen.
Anders Molt Ipsen svarede, at det havde været hensigten, men at Harreslev Børnehave har store
pladsproblemer og skal aflastes.
Styrelsen godkendte enstemmigt udkast til Resultataftalen 2015.
5. Integrationsudvalget. SSFs og Skoleforeningens arbejdspapir
Udo Jessen henviste til det udsendte bilag, der var et resultat af en række møder i et udvalg, der har
bestået af repræsentanter fra SSF og Skoleforeningen. Det nedsatte udvalg har arbejdet ud fra en
målsætning om, at den overordnede målgruppe for arbejdet i integrationsnudvalget er de voksne
mennesker der løbende er blevet optaget og til stadighed optages som medlemmer i de danske
foreninger og organisationer uden at have en dansk eller dansksydslesvigsk hhv. national-frisisk
baggrund.
Niels Ole Krogh udtalte, at han ikke ville stemme for forslaget, fordi tiden er løbet fra, hvor man
kunne missionere. Dog gik han ind for, at der skal ydes en aktiv indsats for fællesskabet.
André Pastorff havde deltaget i folkemødet på Bornholm, og her var der blevet talt om ordet
”velkomstpolitik”, der måske var bedre egnet til formålet.
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Udo Jessen fremhævede, at der er tale om et arbejdspapir. Udgangspunktet er at skabe en debat i
mindretallet.
Åse Jørgensen mente, at der burde findes en form, hvor emnet kan diskuteres bredt. Hun foreslog
f.eks. et kommende fællesrådsmøde.
Niko Møller sagde, at det er svært at vurdere, hvor aktive folk engagerer sig i mindretallet.
Udo Jessen spurgte, om Styrelsen kunne godkende forslaget som idé- og katalogpapir og satte det til
afstemning.
Styrelsen besluttede, med en afholdelse, at godkende forslaget under forudsætning af, at det er et
idé- og diskussionspapir, der skal være udgangspunkt for en bred debat i mindretallet.
6. Fra Samrådet
a) Sydslesvigkonferencen
Udo Jessen henviste til det udsendte bilag og orienterede om, at afholdelsen af en
Sydslesvigkonference fremfor en konference om et Sydslesvigting havde fået opbakning fra de fleste
organisationer i Samrådet.
Niels Ole Krogh syntes det var trist, at en proces ikke får lov til at folde sig ud i Sydslesvig, hvor der
var alt for lavt til loftet. Han havde gerne set emnet Sydslesvigting drøftet bredt blandt alle
sydslesvigere for at få en tendens af, hvordan de ser vores mindretal i demokratisk sammenhæng.
Thede Boysen understregede mindretallets brogethed, der også hænger sammen med de forskellige
finanskilder.
Styrelsen godkendte
Sydslesvigkonference.

enstemmigt,

at

Skoleforeningen

tilslutter

sig

forslaget

om

en

b) Mediestrategien
Udo Jessen henviste til det udsendte bilag og informerede om, at model a og model b til omsætning
af en fælles mediestrategi blev fremlagt på samrådsmødet den 26. maj 2014. Efter en livlig debat var
man blevet enig om, at organisationernes formænd skulle mødes den 16. juni 2014 for at diskutere
de to modeller. På mødet opnåedes der enighed om en kompromismodel, der på de fleste områder
mindede om model c. Her sættes kommunikationsværket organisationerne imellem i fokus og satses
på et øget samarbejde på tværs, hvor den nye medarbejder skal indgå som rådgiver og
procesansvarlig. Udo Jessen vurderede modellen som bæredygtig og et godt resultat for
mindretallet.
Niels Ole Krogh mente, at emnet kunne løses med de ansatte der er. At ansætte en medierådgiver er
en dyr løsning. Pengene kunne bruges til andre ting som f.eks. pædagogiske tiltag.
Thede Boysen understøttede Niels Ole Kroghs udsagn. Han så ingen fremtid i mediestrategien.
Styrelsen gik med 6 ja-stemmer og 3 nej-stemmer ind for model c.
7. Styrelsens forretningsorden
Udo Jessen henviste til det udsendte bilag, der var et resultat af flere interne møder, hvor
styrelsesmedlemmerne har deltaget.
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André Pastorff kunne ikke godkende ordlyden i § 6 stk. 1 og stk. 4. Den var efter hans mening ikke
korrekt i henhold til loven. Måske kunne det skyldes en fejl i oversættelsen fra tysk til dansk.
Anders Molt Ipsen sagde, at advokat Meerbach havde deltaget i det sidste møde, og han havde
godkendt den foreliggende version.
Udo Jessen foreslog, at ordlyden skulle undersøges endnu engang.
Anders Molt Ipsen foreslog at invitere André Pastorff og advokat Meerbach til et møde for at afklare
sagen.
Styrelsen gik enstemmigt ind for Anders Molt Ipsens forslag.
Dagsordenspunkter til drøftelse og evt. beslutning
8. Flytning af Hostrup Børnehave til Satrup Danske Skole
Udo Jessen henviste til, at SSF og SdU havde udtalt sig positivt til en flytning af Hostrup Børnehave til
Satrup Danske Skole.
Niko Møller spurgte, om SSF har planer om at nedlægge deres lokaler i Hostrup, når de får egnede
lokaler i Satrup.
Udo Jessen svarede, at SSF ikke ønsker at indgå en brugeraftale og støtter en flytning til Satrup.
Styrelsen bemyndigede enstemmigt Teknisk Afdeling til at udarbejde et første forslag til, hvordan en
flytning kan realiseres herunder et første skøn over de økonomiske konsekvenser.
9. Sammenlægning af Frederiksstad og Drage Børnehaver
Birgit Messerschmidt henviste til det udsendte bilag og foreslog, at Styrelsen besøger Frederiksstad
og Drage Børnehaver for at høre nærmere om deres ønsker.
Anders Molt Ipsen foreslog, at besøget kunne forbindes med et besøg ved skolen og børnehaven i
Nibøl, der har et ønske om nybygning af Nibøl Børnehave med vuggestueafdeling på skolens grund.
Styrelsen gik enstemmigt ind for Anders Molt Ipsens foreslag om en besigtigelsestur til Nibøl, Drage
og Frederiksstad en lørdag efter sommerferien.
10. Tolkning af skolelovens ”Binnendifferenzierung”
Anders Molt Ipsen orienterede om den nye lovgivning per 1. august 2014. Skoleforeningen havde
været usikker på, om ”Landesverordnung” eller skoleloven skulle følges. Ministeriet i Kiel har på
forespørgsel erklæret, at skoleloven står over ”Landesverordnung” herunder bestemmelser i KMK.
Styrelsen tog Anders Molt Ipsens udsagn til efterretning.
11. Orientering om det kalkulatoriske behov for vedligeholdelse af Skoleforeningens immobilier ilf.
kommunernes landsforening ekspertise
Thede Boysen bad om at få oplyst, hvor mange kubikmeter Skoleforeningen råder over i deres
bygnigner.
Dirk Clausen svarede, at det var svært at vurdere. Grundlaget er ”Wiederbeschaffungszeitwert” og
med 180 bygninger med egen forsikring er der behov for grundlæggende tal. Dirk Clausen henviste til
en artikel i KGV (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement). Her fastholdes, at
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man til vedligeholdelse per år burde investere bygningens værdi ganget med 1,2. For
Skoleforeningen ville det ved en samlet bygningsværdi på 346.000.000 euro betyde en investering på
ca. 4,2 mio euro pr. år. Dirk Clausen sender en kopi af den nævnte artikel til styrelsesmedlemmerne.
Thede Boysen udtalte, at Skoleforeningen i så tilfælde lever på substansen og burde omprioritere sit
budget.
12. Orientering vedr. samarbejdet omkring heldagsskolekonceptet
Dette dagsordenspunkt udgik og tages op på det kommende styrelsesmøde.
13. Uvildig konsulentundersøgelse
Dette dagsordenspunkt udgik og tages op på det kommende styrelsesmøde.
14. Meddelelser
Dette dagsordenspunkt udgik og tages op på det kommende styrelsesmøde.
15. Eventuelt
Dette dagsordenspunkt udgik og tages op på det kommende styrelsesmøde.

Næstformanden sluttede mødet.
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