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Beslutningsoplæg til dagsordenspunkt 6  

 
Fra Samrådet: a) Sydslesvigkonference 

 

Styrelsesmøde den 18. juni 2014  
 

Sagsforholdet (hvad drejer sagen sig om) 

Et udvalg under Samrådet, der undersøger muligheden for at indføre et Sydslesvigting, foreslår, 

at der afholdes en konference om dette emne. Udvalgets forslag til program for en konference er 

blevet forelagt Samrådet. I forlængelse heraf skal Styrelsen tage stilling til, om den kan godkende 

programmet for konferencen. 

 

Indstilling (hvem indstiller og hvad skal Styrelsen tage stilling til) 

Se ovenfor 

 

Økonomi (hvilke økonomiske og evt. personalemæssige konsekvenser indebærer forslaget) 

Konferencen er budgetteret til at koste 7.200 euro i alt (inkl. honorar, salleje og buffet for 200 

deltagere på Christianslyst). 

 

Koordinering/afstemning (hvilke andre instanser har været og skal evt. inddrages i sagen) 

 

 

Baggrund (uddybning af baggrund og evt. bilag) 

SSFs landsmøde besluttede i 2013 at foreslå Det Sydslesvigske Samråd at undersøge muligheden 

for at indføre et Sydslesvigting. 

 

Beslutningsoplægget er udarbejdet af 

Anders Molt Ipsen 

 



Det 
Sydslesvigske 

Samråd 
7. april 2014 

 
 
 
 

 
 
 

Samrådsmødet mandag den 14. april 2014 - 
Bilag til dagsordenspunkt 7 – 

Status på arbejdet i arbejdsgruppen Sydslesvigting,  
herunder forslag til konference 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indstilling: Til orientering, drøftelse og beslutning 

 

 

 

 

 



 

 

 

31. marts 2014 
 
 

Konference om oprettelse af en folkelig forsamling for det danske 
mindretal i Sydslesvig – et SydslesvigTing 

(Oplæg fra Arbejdsgruppen) 
 
 

1. Initiativtager:	  	  
Det	  Sydslesvigske	  Samråd.	  Organisator:	  Samrådets	  sekretariat/Syd-‐
slesvigsk	  Forening	  
	  

2. Hvorfor	  –	  formål:	  
• Præsentation	  af	  tanker	  om	  folkelig	  repræsentation	  og	  indflydelse	  
• Drøftelse	  af	  eventuel	  etablering	  af	  en	  fælles,	  folkelig	  basisforsamling	  

for	  det	  danske	  mindretal	  –	  arbejdstitel:	  et	  SydslesvigTing	  	  
• Indhentelse	  tilkendegivelser	  og	  inspiration	  til	  Samrådet	  og	  

Arbejdsgruppen	  vedr.	  det	  videre	  forløb	  
 

3. Hvornår:	  
Evt.	  lørdag	  d.	  6.	  september	  2014	  –	  afhænger	  bl.a.	  af	  praktiske	  forhold	  og	  
hvorvidt	  de	  påtænkte	  oplægsholdere	  m.fl.	  er	  til	  rådighed	  	  
	  

4. Hvor:	  
Christianslyst,	  A.P.	  Møller	  Skolen	  eller	  Jaruplund	  (i	  prioriteret	  
rækkefølge)	  
	  

5. Format:	  
	   Åbent	  møde	  der	  især	  henvender	  sig	  til	  menige	  mindretalsborgere	  med	  

henblik	  på	  inddragelse	  og	  indhentelse	  af	  tilkendegivelser.	  De	  fysiske	  
rammer	  sætter	  begrænsningen	  i	  deltagerantallet	  
	  

6. Hvem:	  	  
Deltagere	  	  
• Individuelle	  mindretalsborgere,	  som	  motiveres	  og	  inviteres	  via	  

avisannoncering,	  plakater,	  flyers,	  sociale	  medier	  og	  på	  opfordring	  af	  



de	  enkelte	  foreninger	  og	  organisationer	  mv.	  –	  herunder	  
Fælleselevrådet	  

• Organisations-‐	  og	  foreningsrepræsentanter	  
• Sydslesvigudvalget	  
• Medierne?	  

Mødeledelse	  
• Samrådets	  formand	  indleder	  konferencen	  og	  sammenfatter	  samt	  

redegør	  efterfølgende	  for	  sagens	  videre	  forløb	  (formanden	  inviteres	  
til	  Arbejdsgruppens	  næste	  møde	  med	  henblik	  på	  at	  blive	  orienteret	  
om	  gruppens	  drøftelser	  mv.)	  

• Mette	  Bock	  foreslås	  som	  mødeleder	  og	  moderator	  
Oplægsholdere	  
• Folketingets	  formand	  Mogens	  Lykketoft	  
• Professor	  Ove	  Korsgaard	  	  
• Konsulent,	  fhv.	  parlamentarisk	  chef	  i	  Folketinget	  Jens	  Adser	  Sørensen	  

	   	  

7. Hvor	  mange:	  	  
Deltagere	  udvælges	  efter	  ”først	  til	  mølle”	  princippet	  under	  hensyntagen	  
til	  det	  maksimale,	  samlede	  antal	  jf.	  ovenfor	  under	  pkt.	  5	  
	  

8. Hvordan:	  	  
Program/dagsorden	  
1. Velkomst	  og	  orientering	  om	  baggrunden	  for	  konferencen	  

(forhistorien	  mv.)	  v.	  Samrådets	  formand	  
2. ”Folkestyrets	  nutidige	  præmisser”	  v.	  Folketingets	  formand	  Mogens	  

Lykketoft	  
3. Spørgsmål/debat	  
4. ”Kampen	  om	  folket”	  v.	  Prof.	  Ove	  Korsgaard	  
5. Spørgsmål/debat	  
6. ”Mulighederne	  for	  at	  udvikle	  det	  danske	  mindretals	  interne	  

demokrati”	  v.	  Jens	  Adser	  Sørensen	  (max.	  30	  minutter)	  
7. Spørgsmål/debat	  
8. Gruppearbejde/workshops	  om	  demokratiet	  i	  mindretallet	  og	  

tankerne	  om	  evt.	  etablering	  af	  et	  SydslesvigTing.	  	  
Gruppearbejdet	  sker	  på	  baggrund	  af	  forud	  udarbejdede	  spørgsmål	  og	  
emner.	  	  
Arbejdsgruppens	  medlemmer	  fungerer	  som	  gruppernes	  ordstyrere	  
og	  rapporterer	  til	  moderator	  

9. Opsamling	  v.	  moderator	  



10. Sammenfatning	  og	  overvejelser	  om	  det	  videre	  forløb	  v.	  Samrådets	  
formand	  

 


