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Protokollat 
over styrelsesmødet tirsdag den 28. marts 2017 kl. 18.00 på Christian Paulsen-Skolen 
 
Til stede: Jytte Nickelsen, Søren Harnow Klausen, André Pastorff, Jens-Søren Jess, Oluf Hoppe, 
Michaela Bumann, Michael Sørensen, Udo Jessen, Lars Petersen, Anne K. Hahn, Lars Kofoed-Jensen, 
Uwe Prühs, Olaf Runz, Petra von Oettingen, Linda Skrydstrup, Ilka Börner, Eberhard von Oettingen  
 
Afbud: Michael Otten, Birgit Jürgensen-Schumacher, Dirk Clausen 
 
Protokolfører: Sabine Oetzmann 
 
Dagsorden: 
 

1.      Spørgetid 
2.      Godkendelse af den åbne del af protokollatet fra styrelsesmødet den 23. februar 2017 
3.      Kontakten til Danmark (herunder brev til samarbejdsråd og brev til sønderjyske kommuner) 
4.      Flagpolitik 
5.      Opfølgning på Sydslesvigkonferencen 
6.      Meddelelser 
7.      Eventuelt 

 
 
Udo Jessen bød velkommen.  
 
1. Spørgetid 
Der var ingen spørgsmål. 
 
Dagsordenspunkter til beslutning 
 
2. Godkendelse af den åbne del af protokollatet fra styrelsesmødet den 23. februar 2017 
Det udsendte protokollat blev godkendt. 
 
3. Kontakten til  Danmark (herunder brev til samarbejdsråd og brev til sønderjyske kommuner) 
Lars Kofoed henviste til det udsendte udkast til brev til alle samarbejdsråd og til de sønderjyske 
kommuner og bad om styrelsesmedlemmernes kommentarer. 
 
Samarbejdsråd: Styrelsesmedlemmerne fremlagde deres ændringsforslag i ordlyden og blev enige 
om, at svarfristen skal sættes til sidst i juni måned. Lars Kofoed udsender en revideret udgave til 
Styrelsen og beder om et svar inden for en uge. 
 
Sønderjyske kommuner: Der var diskussion om vores rolle som brobygger til tysk og om der lægges 
for meget vægt på, at vi lever i et tysk samfund. I en efterfølgende afstemning var to af 
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styrelsesmedlemmerne enige om, at der lægges for meget af det tyske ind i ordlyden, mens syv 
styrelsesmedlemmer mente, at tekstens ordlyd var fint pakket ind.  
 
4. Flagpolitik 
Lars Kofoed henviste til det udsendte bilag. Styrelsesmedlemmerne blev bedt om at tage stilling til, 
om Skoleforeningen generelt skal følge de danske og tyske flagdage. Lars Kofoed bad om Styrelsens 
accept til, at vi tilmelder os en e-mail service, så vi automatisk får besked om særlige flagdage. 
 
Andre Pastorff spurgte, om det var tilladt at hejse Dannebrog på en tysk flagdag. 
 
Udo Jessen svarede, at der ikke findes en flaglov i Tyskland. 
 
Lars Kofoed supplerede med, at vi er på tysk grund men ikke offentlig, så vi må gøre som vi vil, og vi 
er ikke på dansk grund, hvorfor vi heller ikke er underlagt den danske flaglov. 
 
Lars Petersen undrede sig over, at Skoleforeningen efter næsten 100 år skal indføre en flagpolitik. 
Enhver flaghejsning betyder overtimer, ferieforbud m.m. for mange af de ansatte. Han gik ind for, at 
institutionerne kan gøre som hidtil. Ved Centraladministrationen kunne der muligvis indføres andre 
regler.  
 
Lars Kofoed sagde, at det muligvis kunne løses ved at vi melder ud, at vi ikke flager, når vi ikke er 
bemandet. 
 
Jytte Nickelsen sagde, at vi bør medtænke, når der er en af vore egne, der er død. 
 
Lars Petersen syntes, at det kører godt i de lokale områder og kunne derfor ikke se, at det er 
nødvendig med en flagpolitik. 
 
André Pastorff understøttede Lars Petersens udsagn. 
 
Jens-Søren Jess mente ligeledes, at det ikke skal være for forpligtende, og slet ikke ved lov. 
 
Lars Kofoed foreslog, at vi alle sammen flager den 5. maj på grund af Skoleforeningens fødselsdag og 
at vi sender mails ud, når der kommer besked om særlige flagdage for at vise solidaritet, eller når en 
af vore egne er død. 
 
Styrelsen gik ind for Lars Kofoeds forslag. 
 
Oluf Hoppe var af den opfattelse, at alle institutioner burde have en vimpel på deres flagstænger. 
 
Administrationen beder Indkøbskontoret om at indhente tilbud. 
 
5. Opfølgning på Sydslevigkonferencen 
Lars Kofoed informerede Styrelsen om, at Samrådet på sit seneste møde har besluttet at nedsætte et 
udvalg, der skal følge op på konferencen herunder Sydslesvigkanon som et element og sprogpolitik 
som et andet element.  
 
I forbindelse med sprogdebatten ville Lars Kofoed gerne have oplyst, om der skal implementeres 
noget nyt i Skoleforeningens indmeldelsesblanket, der var udsendt til Styrelsen som bilag til 
dagsordenen. 
 
Udo Jessen mente, at afsnittet om optagelsessøgende som ikke behersker dansk, kan slettes. 
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Jytte Nickelsen udtalte, at afsnittet absolut var nødvendigt. 
 
Lars Petersen mente ligeledes, at afsnittet er så vigtigt, at vi burde tage emnet som et selvstændigt 
dagsordenspunkt på det kommende styrelsesmøde. Derudover vil der muligvis være andre ting, der 
trænger til en fornyelse. 
 
Michael Sørensen støttede Lars Petersens forslag. 
 
Styrelsen gik ind for Lars Petersens forslag om at behandle emnet på det kommende styrelsesmøde. 
 
Jytte Nickelsen spurgte, om det var muligt at få Henry Bohms oplæg på konferencen på skrift og 
foreslog at invitere ham til et styrelsesmøde. Der var meget i det han sagde, som kunne være 
interessant for Styrelsen. 
 
Styrelsen gik ind for Jytte Nickelsens forslag.  
 
Udo Jessen sagde, at det havde været et godt arrangement med god debat og gode oplæg, dog 
havde der ikke været meget nyt om formiddagen. 
 
Lars Petersen udtalte, at Anders Bonde gjorde det rigtig godt. Hans oplæg kunne sagtens bruges i 
forbindelse med et fællesrådsmøde. 
 
Udo Jessen svarede, at vi plejer at have et stramt program, så det vil blive svært tidsmæssigt, men vi 
kan tænke over det.  
 
Dagsordenspunkter til orientering og evt. beslutning 
 
6. Meddelelser 
Udo Jessen meddelte, at 
han havde deltaget i læsefestivalens afslutningsarrangement på A. P. Møller Skolen den 18. marts 
2017, som var meget vellykket med 400 deltagere. Generelt havde festivalen hele vejen igennem 
været et imponerende arrangement. 
 
7. Eventuelt 
Der var ingen ordmeldinger til dette dagsordenspunkt. 
 
 
 
Formanden sluttede mødet. 


