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       22.11.2011 
       AMI/Oe 
                                                                                                                                          
 

 
 
Protokollat 
over styrelsesmødet tirsdag den 15. november 2011 kl. 17.00 på Christian Paulsen-Skolen 
 
Til stede: Åse Jørgensen, Thede Boysen, Andreas André Pastorff, Per Gildberg, Niels Ole 
Krogh, Lars Wichmann, Michael Otten, Michael Martensen, Udo Jessen, Niko Möller, Birgit 
Jürgensen-Schumacher, Annegreth Brodersen, Ilka Börner, Olaf Runz, Uwe Prühs, Birgit 
Messerschmidt, Dirk Clausen, Anders Molt Ipsen samt generalkonsul Henrik Becker-
Christensen 
 
Protokolfører : Sabine Oetzmann 
 
Dagsorden: 
 
      1.      Spørgetid 

2.      Godkendelse af protokollat fra styrelsesmødet den 26. oktober 2011 
3.      Fastlæggelse af mødedatoer for kommende styrelses- og fællesrådsmøder 
4.      Styrelsens forretningsorden – nedsættelse af et arbejdsudvalg. Oplæg ved Michael  
         Martensen 
5.      Temaweekend den 17. og 18. februar 2012 
6.      Ansøgning om projektmidler ved Sydslesvigudvalget 
7.      Meddelelser 
8.      Ansættelse af skole-socialarbejdere 
9.      Tilskud fra Berlin i 2012 
10.    Orientering om Skoleforeningens indkøbspolitik 
11.    Eventuelt. 

        
 
Per Gildberg bød de fremmødte velkommen med en speciel velkomst til Annegreth 
Brodersen, ny repræsentant for Friisk Foriining i Styrelsen, generalkonsul Henrik Becker-
Christensen og gæsterne.  
 
Per Gildberg meddelte, at dagsordenspunkt 4, ”Styrelsens forretningsorden – nedsættelse af et 
arbejdsudvalg”, efter aftale med Michael Martensen, behandles på det kommende 
styrelsesmøde. Desuden meddelte formanden, at punkterne ”inhabilitet” og ”aktindsigt” tages 
op på et af de kommende styrelsesmøder. 
 
 1. Spørgetid 
Niels Nielsen fra Driftsrådet for lærere m.fl. henviste til, at protokollaterne fra de sidste åbne 
styrelsesmøder endnu ikke var lagt ud på Skoleforeningens hjemmeside. 
 
Hertil svarede Anders Molt Ipsen, at det var en fejl. Protokollerne fra de åbne møder skal 
lægges ud på Skoleforeningens hjemmeside, efter at de er blevet godkendt af Styrelsen. 
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Dagsordenspunkter til beslutning 
 
2. Godkendelse af protokollat fra styrelsesmødet den 26. oktober 2011 
André Pastorff bad om en rettelse til dagsordenspunkt 11 ”Eventuelt”, sidste linje i 1. afsnit: 
”….at der kun kan stemmes med ja, nej eller blank”. Ordet ”kun” slettes. 
 
Dirk Clausen bad om følgende rettelse til dagsordenspunkt 9 ”Udlicitering af forsikringer”. 
De samlede udgifter beløber sig til ca. 600.000 euro over en treårig periode. 
 
Herefter blev det udsendte protokollat godkendt. 
 
3. Fastlæggelse af mødedatoer for kommende styrelses- og fællesrådsmøder 
Per Gildberg henviste til det udsendte bilag og supplerede med, at Niels Ole Kroghs forslag 
om flere styrelsesmøder kunne drøftes samtidig. 
 
Michael Otten udtalte, at han på grund af sit arbejde havde svært ved at møde kl. 17.00. 
Desuden så han gerne, at mødestrukturen ændres således, at møderne sluttes kl. 22.00 eller 
senest kl. 23.00. 
 
Udo Jessen mente, at der skal være god tid til, at emnerne kan færdig behandles. Princippet 
om flere møder bliver svært, når de skal efterbehandles og forberedes. Udo Jessen foreslog 
indimellem at aftale ekstraordinære møder. 
 
Niels Ole Krogh fastholdt sit forslag om at afholde tre møder, hvor der nu afholdes to. 
Koncentrationen går tabt, når møderne varer for længe. Det er ikke tilfredsstillende, som det 
er nu. 
 
Per Gildberg foreslog, at styrelsesmedlemmerne godkender de foreslåede mødedatoer, og at 
formandskabet finder datoer for ekstraordinære møder. 
 
Niels Ole Krogh var indforstået med formandens forslag, dog kun over en prøvetid på et år. 
Niels Ole Krogh anser det ikke for nødvendigt, at udsendte bilag suppleres med oplæg på 
møderne. 
 
Styrelsesmedlemmerne godkendte enstemmigt de foreslåede mødedatoer. 
 
4. Styrelsens forretningsorden – nedsættelse af et arbejdsudvalg. Oplæg ved Michael 
Martensen 
Dette dagsordenspunkt udgik. 
 
5. Temaweekend den 17. og 18. februar 2012 
Udo Jessen henviste til det udsendte programforslag og meddelte, at arbejdsudvalget havde 
arrangeret det således, at fredagen udelukkende tilbydes fællesrådsmedlemmerne, mens 
øvrige interesserede vil blive inviteret til om lørdagen. Til programpunktet, ”Hvilken 
indflydelse har jeg som fællesrådsmedlem i Skoleforeningen” efterlyste Udo Jessen 1-2 
styrelsesmedlemmer, der var villige til at komme med et oplæg. 
 
Niels Ole Krogh udtalte, at det i princippet var et udmærket program. Dog så han gerne, at 
også samarbejdsrådsmedlemmer vil få muligheden for at deltage om fredagen. Om lørdagen 
skal deltagerne aktiveres, tre oplæg uden gruppearbejde er for meget. 
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Åse Jørgensen var enig med Niels Ole Krogh i, at der ikke er aktivitet nok i programmet om 
lørdagen. 
 
Michael Otten spurgte, om der var interesse for at medtage et dagsordenspunkt om, hvordan 
Skoleforeningen forbereder sine medarbejdere på at være leder. 
 
Udo Jessen informerede om, at der var planlagt en diskussion efter præsentationen af 
Tranegårdskolen. 
 
Niels Ole Krogh mente, at temaerne om fredagen ikke er egnede til at gøre 
fællesrådsmedlemmerne nysgerrige. Indflettes en gruppediskussion om lørdagen er det fint. 
 
Thede Boysen var ligeledes af den opfattelse, at der i programmet skulle være mere rum til 
flere aktive diskussioner. 
 
Anders Molt Ipsen svarede, at forslaget er et rammeprogram, og at der er mulighed for at tage 
højde for nogle af kritikpunkterne.  
 
Styrelsen bemyndigede arbejdsudvalget til at arbejde videre med forslaget. 
 
6. Ansøgning om projektmidler ved Sydslesvigudvalget 
Projektets titel er ”Mindretalspædagogik - og sprog og læsning” og Anders Molt Ipsen gjorde 
rede for ansøgningens baggrund og gennemgik og kommenterede det udsendte bilag.  
 
Thede Boysen savnede en konkret forskning i ansøgningen. 
 
Niels Ole Krogh mente, at beløbet, der var afsat over 3 år, er i underkanten. Vil der f.eks. 
være midler til studenterhjælp? 
 
Hertil svarede Anders Molt Ipsen, at tallene er blevet oplyst af Syddansk Universitet. 
 
Styrelsen godkendte enstemmigt ansøgningen. 
 
Dagsordenspunkter til drøftelse/orientering 
 
7. Meddelelser 
Udo Jessen meddelte, at 
• undervisningsminister dr. Klug den 28. oktober 2011 havde været på besøg på Jaruplund 

Højskole for at overrække et bevillingsbrev på 1,2 mio euro fra eu-midler. Beløbet skal 
anvendes til renovering af højskolen 

• han den 28. oktober 2011 havde deltaget i Grundtvigsk Forums årsmøde, der i år fandt sted 
i Flensborg 

• Samrådets medlemmer havde været inviteret til middag ved generalkonsulen den 29. 
oktober 2011  

• han den 2. november 2011 havde deltaget i et udvalgsmøde ang. temaweekenden 
• han den 10. november 2011 havde deltaget i et forberedende møde vedr. Folketingsturen, 

der i år skulle finde sted i dagene 17. – 19. november 2011  
• han havde deltaget i et formandskabsmøde den 14. november 2011 
• han den 14. november 2011 havde overbragt en hilsen på ”Schule am Thorsberger Moor” i 

Sønderbrarup i anledning af en udstilling om hjemlig vold. 
 
 



 

Styrelsesprotokollat – 15.11.2011 
Side 4 af 5 

 

Åse Jørgensen meddelte, at 
• hun havde deltaget i afskedsreceptionen for børnehaveleder Inge Kiralfy, Kobbermølle 

Børnehave, den 28. oktober 2011.  
 
Birgit Messerschmidt meddelte, at 
• Flensborg by havde signaleret, at Skoleforeningen kan regne med, at i hvert fald ét 

vuggestueprojekt vil blive bevilget. Hvis ikke de bevilgede beløb bliver brugt ved 
kredsene, kan der ved en ny udskrivning være mulighed for, at Skoleforeningen også får 
tilgodeset midler til en vuggestue nr. to. 

 
André Pastorff meddelte, at han 
• havde deltaget i Lyksborg Børnehaves 60-års fødselsdag den 15. november 2011  
• havde aflagt et besøg på Jens Jessen-Skolen, hvor han var blevet positivt modtaget. 
 
Michael Martensen meddelte, at 
• han ligeledes havde deltaget i undervisningsminister dr. Klugs besøg på Jaruplund 

Højskole den 28. oktober 2011  
• at han, som Skoleforeningens repræsentant, deltager i SdUs hovedsendemandsmøde på 

Christianslyst den 19. november 2011  
• der er indkaldt til bestyrelsesmøde på Jaruplund Højskole den 23. november 2011  
 
Per Gildberg meddelte, at 
• han havde deltaget i et møde i Kontaktudvalget den 4. november 2011 i Bredsted 
• han havde deltaget i Skoleforeningens jubilæumssammenkomst den 4. november 2011 på 

Ungdomskollegiet 
• han, sammen med Eberhard von Oettingen, havde deltaget i et møde i feriebørnskomiteen 

den 7. november 2011 i Middelfart 
• han, sammen med Olaf Runz, havde modtaget en delegation fra Hviderusland den 10. 

november 2011. Besøget var arrangeret af ECMI. 
 
Olaf Runz meddelte, at 
• han, sammen med repræsentanter fra SSF og SSW, havde deltaget i et møde med politikere 

fra samtlige fraktioner i Berlin den 7. og 8. november 2011. Mødet var arrangeret af 
mindretalssekretariatet. På mødet blev det nævnt, at Skoleforeningen nok også i 2012 vil 
modtage et tilskud fra forbundsregeringen, men samtidig blev det fremhævet, at der skal 
findes en langsigtet løsning. Under besøget havde der også været lejlighed til at hilse på 
den danske ambassadør. 

 
8. Ansættelse af skole-socialarbejdere 
Anders Molt Ipsen henviste til det udsendte bilag og kommenterede det. Styrelsen blev bedt 
om at tage stilling til, om Skoleforeningen med henblik på økonomien kunne tillade sig at gå 
ind i projektet. Det er planlagt, at projektet skal køre over tre år og Skoleforeningen skal binde 
sig for hele perioden. 
 
Michael Otten udtalte, at udgifter på 82.500 euro pr. år udgør mindre end 0,1 % i 
Skoleforeningens budget, hvilket er meget lidt. Michael Otten spurgte, om der skulle afsluttes 
tidsbegrænsede kontrakter med personalet der ansættes. 
 
Anders Molt Ipsen svarede med et ja og sagde at sagen herefter må tages op til vurdering. 
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Niels Ole Krogh mente, at det var en betragtelig udgift, når man tænker på Skoleforeningens 
anspændte økonomi og spurgte, om der var mulighed for at løse opgaven på en billigere 
måde. 
 
Thede Boysen spurgte, om personalet vil blive aflønnet efter den tyske overenskomst. 
 
Anders Molt Ipsen svarede, at det endnu ikke er afklaret. 
 
Åse Jørgensen var ikke i tvivl om fordelen ved at gå ind i projektet. Problemet er økonomien. 
 
Anders Molt Ipsen udtalte, at Skoleforeningen endnu ikke ved, hvilke tilskud der modtages 
fra Danmark og Kiel for 2012, men at der prøves på at indarbejde projektet i det kommende 
budget. 
 
Thede Boysen mente, at et nej fra Styrelsen ville ramme dem, der har mest brug for det og gik 
ind for at støtte projektet. 
 
Per Gildberg og Niko Möller understøttede Thede Boysens udtalelse. 
 
Konklusion: Direktionen blev bemyndiget til at realisere projektet. 
 
9. Tilskud fra Berlin i 2012 
Per Gildberg meddelte, at Skoleforeningen også i 2012 vil modtage et beløb på 3,5 mio. euro 
fra forbundsregeringen. Han rettede en tak til politikere og Generalkonsulatet for deres støtte 
og understregede vigtigheden af, at der skal findes en langsigtet løsning, der sikrer 
Skoleforeningen ligestilling. 
 
10. Orientering om Skoleforeningens indkøbspolitik 
Lederen af Indkøbskontoret, Jens Jessen, orienterede om Skoleforeningens indkøbspolitik. Et 
tilsvarende bilag var udsendt til styrelsesmedlemmerne sammen med dagsordenen. 
 
De øvrige mindretalsorganisationer kunne handle med Skoleforeningens samhandelspartnere 
på samme vilkår.  
 
Den opnåede besparelse ved indkøb kommer institutionen til gode. 
 
11. Eventuelt 
Der var ingen der ønskede ordet. 
 
 
 
Formanden sluttede mødet. 
 


