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       1.11.2011 
       AMI/Oe 
                                                                                                                                          
 

 
 
 
Protokollat 
over styrelsesmødet onsdag den 26. oktober 2011 kl. 19.30 i Slesvig, Ansgar-Salen 
 
Til stede: Åse Jørgensen, Andreas André Pastorff, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, Lars 
Wichmann, Michael Otten, Michael Martensen, Udo Jessen, Niko Möller, Birgit Jürgensen-
Schumacher, Ilka Börner, Olaf Runz, Uwe Prühs, Birgit Messerschmidt, Dirk Clausen, 
Anders Molt Ipsen  
 
Afbud: Thede Boysen, Dunja Kirchner 
 
Protokolfører : Sabine Oetzmann 
 
Dagsorden: 
 
      1.      Spørgetid 

2.      Godkendelse af protokollat fra styrelsesmødet den 22. september 2011 
3.      Udvalgsposter  
4.      Ændring af forretningsorden for Styrelsen 
5.      Sammenlægning af Ansgar-Børnehaven med Hiort Lorenzen-Skolens Børnehave? 
6.      Ændring af ferieplaner for Sild 
7.      Aktionsdag for ligestilling lørdag den 21. april 2012 
8.      Meddelelser 
9.      Udlicitering af forsikringer. Orientering v. afdelingsleder Dirk Clausen 
10.    Arkitektkonkurrence Gustav Johannsen-Skolen. Orientering ved afdelingsleder  
         Dirk Clausen 
11.    Eventuelt. 

 
 
Per Gildberg bød de fremmødte velkommen med en speciel velkomst til Lars Wichmann, nyt 
medlem af Styrelsen, og gæsterne.  
 
Per Gildberg bad om, at dagsordenspunkt 7 ”Aktionsdag for ligestilling lørdag den 21. april 
2012” sløjfes, idet dagens forløb endnu ikke var færdig diskuteret blandt mindretallets 
organisationer. 
 
 
1. Spørgetid 
Niels Nielsen fra Driftsrådet henviste til dagsordenspunkt 6 ” Ændring af ferieplaner for Sild” 
og bad om, at Styrelsen i den forbindelse ser positivt på de forslag, Driftsrådet har fremsat for 
ferieplanerne på fastlandet. 
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Hertil svarede Uwe Prühs, at dagsordenspunktet har baggrund i en henvendelse fra 
undervisningsministeriet i Kiel, der beder om Skoleforeningens høringssvar  til en foreslået 
ændring af ferieplaner for  Sild. 
 
Dagsordenspunkter til beslutning 
 
2. Godkendelse af protokollat fra styrelsesmødet den 22. september 2011 
Det udsendte protokollat blev godkendt. 
 
3. Udvalgsposter 
Styrelsen skulle tage stilling til, om ansatte i Skoleforeningen skal have sæde i eksterne 
bestyrelser hhv. udvalg. 
 
Niels Ole Krogh udtalte, at han siden det sidste styrelsesmøde havde taget kontakt til FUEVs 
direktør og fået oplyst, at det er meget forskelligt, hvordan repræsentanterne er sat sammen i 
de øvrige mindretal. Niels Ole Krogh er herefter kommet til den konklusion, at 
Skoleforeningen godt kan pege på en embedsmand til at varetage foreningens interesser i 
FUEV. 
 
Niko Møller meddelte, at Svend Erik Jessen ikke var villig til at fortsætte som 
Skoleforeningens repræsentant i Ladelund Ungdomsskoles Samarbejdsråd. 
 
Styrelsen besluttede, at ansatte i Skoleforeningen kan udpeges/vælges som medlemmer i 
eksterne bestyrelser hhv. udvalg.  
 
Fordelingen af udvalgsposter gav følgende resultat: 
Fokus redaktionen: Niels Ole Krogh, Per Gildberg, Anders Molt Ipsen 
 
Feriebørnskomitéudvalg: Åse Jørgensen, Per Gildberg, Eberhard von Oettingen 
 
Ladelund Ungdomsskoles Samarbejdsråd: Niko Möller, Lars Wichmann 
 
FUEV, Sprogpagten, Rammekonventionen: Udo Jessen, Olaf Runz, Jørgen Kühl 
 
Voksenundervisningsnævnet: Udo Jessen, Thede Boysen 
 
Studieafdelingens Tilsynsråd: Olaf Runz. 
 
4. Ændring af forretningsorden for Styrelsen 
Per Gildberg foreslog, at § 3, stk. 6 ”Styrelsens møder er lukkede” slettes, og at 
forretningsordenens ordlyd ellers bibeholdes. 
 
Michael Martensen gik ind for, at Styrelsen nedsætter et arbejdsudvalg for generelt at se på 
forretningsordenen, inden der træfftes en beslutning.  
 
Niels Ole Krogh kunne ikke se nødvendigheden af, at der nedsættes et arbejdsudvalg og 
foreslog, at Michael Martensen på det kommende styrelsesmøde konkretiserer sit forslag. 
 
Styrelsen godkendte enstemmigt, at § 3, stk. 6 slettes i Styrelsens forretningsorden, og at 
Michael Martensen på det kommende styrelsesmøde gør rede for sit forslag. 
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5. Sammenlægning af Ansgar-Børnehaven med Hiort Lorenzen-Skolens Børnehave? 
Birgit Messerschmidt orienterede om, at Ansgar-Børnehavens rammer ikke længere er 
tidssvarende, og at den derfor trænger til en gennemgribende renovering, herunder iagttagelse 
af myndighedskrav. Samtidig trænger Hiort Lorenzen-Skolens Børnehave til en større 
renovering, og for kun at skulle investere i én institution, er muligheden for en 
sammenlægning af de to børnehaver blevet overvejet og drøftet. Samarbejsrådene ser positivt 
på muligheden. På grund af ledige lokaler i tagetagen vil en udvidelse af Hiort Lorenzen-
Børnehaven kunne realiseres, og Birgit Messerschmidt går ind for en sammenlægning af 
børnehaverne. 
 
Dirk Clausen supplerede med de tekniske krav ved en sammenlægning af  børnehaverne. 
 
Udo Jessen udtalte, at der havde været afholdt et møde med brugerne af Ansgar-Salen, SSF og 
Dansk Kirke i Sydslesvig. SSF havde på mødet tilkendegivet, at de inden længe vil flytte 
aktiviteterne til Slesvighus. DKS vil også fremover have behov for lokalerne. 
 
Anders Molt Ipsen understregede, at Skoleforeningen vil spare på driften og på 
personaleudgifter ved en sammenlægning af børnehaverne. Direktionen indstiller til Styrelsen 
at foretage en principiel beslutning. Hvornår en sammenlægning kan omsættes, er på grund af 
Skoleforeningens økonomiske situation uvis.  
 
Niels Ole Krogh savnede talmateriale over Skoleforeningens besparelser og informationer 
om, hvad en sanering af Ansgar-Børnehaven vil komme til at koste. 
 
Dirk Clausen svarede, at der ikke foreligger en endelig beregning. Teknisk Afdeling kan 
udarbejde et overslag, men det vil kræve tid. 
 
Åse Jørgensen henviste til de af Hiort Lorenzen-Skolens Børnehaves samarbejdsråd nævnte 
problemer med parkeringssituationen, hvis de nuværende parkeringspladser inddrages.  
 
Hertil svarede Dirk Clausen, at SdU, i forbindelse med at det nye fritidshjem etableres, er 
villig til at anlægge 10 parkeringspladser ekstra. Disse pladser vil erstatte de nuværende 
pladser. 
 
Styrelsen besluttede enstemmigt, at Ansgar-Børnehaven lægges sammen med Hiort Lorenzen-
Skolens Børnehave, når finansieringen er på plads. 
 
6. Ændring af ferieplaner for Sild 
Uwe Prühs henviste til det udsendte bilag. Undervisningsministeriet i Kiel foreslår en 
forsøgsordning på Sild, at der fra 2012 afholdes en uges ferie i februar måned. Til gengæld 
skal efterårsferien kortes med en uge. Vesterland-Kejtum Danske Skoles samarbejdsråd har 
drøftet forslaget, og er principiel åben over for et prøveår med en ny ferieordnung, men 
ønsker en forvarsel på mindst et skoleår. Uwe Prühs foreslog på Direktionens vegne at sende 
et svarbrev til ministeriet, at Skoleforeningen principielt går ind for en ændring af ferieplanen 
og samtidig meddeler sin forundring over fremgangsmåden og det korte forvarsel. 
 
Styrelsen godkendte enstemmigt Uwe Prühs’ forslag. 
 
 
7. Aktionsdag for ligestilling lørdag den 21. april 2012 
Dette dagsordenspunkt udgik. 
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Dagsordenspunkter til drøftelse/orientering 
 
8. Meddelser 
Udo Jessen medelte, at 
• han havde deltaget i SSWs Landsmøde den 24. september 2011 
• han havde deltaget i kulturnatten på Christiansborg den 14. oktober 2011. Et godt 

arrangement med mange besøgende, hvor Skoleforeningens repræsentanter fik gjort 
opmærksom på landsregeringens ensidige besparelser. 

 
Michael Martensen meddelte, at  
• han havde deltaget i Dansk Alderdomshjems indvielsesfest den 30. september 2011 
• han i sit valgområde havde deltaget i flere samarbejdsrådsmøder 
• han havde deltaget i flere byggemøder på Jaruplund Højskole. Dirk Clausen supplerede 

med, at der eventuelt er mulighed for at modtage en ekstra bevilling fra Aktiv Region 
Nord, og at Skoleforeningen vil søge herom 

• undervisningsminister dr. Klug besøger Jaruplund Højskole den 28. oktober 2011 for at 
aflevere bevillingsbrevet 

• han deltager i et arbejdsmøde ang. temaweekenden den 2. november 2011 
• han deltager i et møde i Sundhedsrådet den 10. november 2011. 
 
André Pastorff meddelte, at 
• han havde deltaget i afskedsfesten for pædagog Birte Hoeg, Lyksborg Børnehave 
• han havde besøgt Kilseng Børnehave. Børnehaven er i meget dårlig stand og André 

Pastorff spurgte, om der er planlagt en renovering. Dirk Clausen bekræftede, at børnehaven 
trænger til en gennemgribende renovering, men at institutionen desværre ikke havde været 
omfattet af konjunturpakken. 

 
Niko Möller meddelte, at 
• han havde deltaget i Ungdomskollegiets 40-års jubilæum den 24. oktober 2011. 

Arrangementet havde været godt besøgt.  
 
Uwe Prühs meddelte, at 
• Skoleforeningen kan regne med et svar fra undervisningsministeriet i Kiel ang. tislkud 

midt i november måned. 
 
9. Udlicitering af forsikringer. Orientering ved afdelingsleder Dirk Clausen 
Dirk Clausen orieterede om, at Skoleforeningen for tiden er i gang med at udlicitere sine 
forsikringer, hvilket vi pr. lov er forpligtet til at gøre hvert 4. hhv. 5. år.  De samlede udgifter 
beløber sig til ca. 600.000 euro over en periode på 3 år. 
 
10. Arkitektkonkurrence Gustav Johannsen-Skolen. Orientering ved afdelingsleder 
Dirk Clausen 
Dirk Clausen meddelte, at juryen den 21. september 2011 havde udvalgt 3 modeller, hvoraf 2 
var kommet på en fælles 2. plads, 2 a og 2 b. Den 1. december 2011 vil juryen træffe en 
endelig afgørelse mellem 2 a og 2 b. Modellerne kan besigtiges på Christian Paulsen-Skolen. 
 
11. Eventuelt 
André Pastorff savnede en evaluering af fællesrådsmødet den 29. september 2011 på 
Styrelsens dagsorden. Desuden gjorde han opmærksom på, at fællesrådsmødets ordstyrer skal 
huske at bekendtgøre, at der kan stemmes med ja, nej eller blank. 
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Niels Ole Krogh meddelte, at fællesrådsmedlemmer via IDA-konferencen havde sat 
spørgsmålstegn ved styrelsesmedlemmers habilitet, når de var i familie med ansatte ved 
Skoleforeningen. Desuden havde der været spørgsmål om aktindsigt ved Skoleforeningen i 
lighed med det offentlige. Niels Ole Krogh bad om, at punkterne behandles på det kommende 
styrelsesmøde. 
 
Niels Ole Krogh foreslog, at der indkaldes til styrelsesmøder oftere, og at møderne afsluttes 
senest kl. 21.30. Flere styrelsesmedlemmer har en lang arbejdsdag og en lang vej hjem. Niels 
Ole Krogh bad om, at forslaget drøftes på det kommende styrelsesmøde. 
 
 
Formanden sluttede mødet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


