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       28.9.2011 
       AMI/Oe 
                                                                                                                                          
 

 
 
 
Protokollat 
over styrelsesmødet torsdag den 22. september 2011 kl. 17.00 på Christian Paulsen-Skolen 
 
Til stede: Åse Jørgensen, Thede Boysen, Andreas André Pastorff, Per Gildberg, Niels Ole 
Krogh, Michael Otten, Michael Martensen, Udo Jessen, Niko Möller, Birgit Jürgensen-
Schumacher, Ilka Börner, Olaf Runz, Birgit Messerschmidt, Dirk Clausen, Anders Molt Ipsen  
 
Afbud: Dunja Kirchner, Uwe Prühs 
 
Protokolfører : Sabine Oetzmann 
 
Dagsorden: 
 
      1.      Spørgetid 

2.      Udvalgsposter 
3.      Målsætninger og indhold for heldagsskole for elever i 5.-10. klassetrin  
4.      Fordeling af elever til fællesskolerne i Flensborg by for skoleåret 2012/2013 
5.      Installering af ”Solarthermie” og photovoltaik ved Ungdomskollegiet 
6.      Almindelig strøm / Økostrøm 
7.      Fastlæggelse af mødedatoer for de regionale møder i foråret 2012 
8.      Meddelelser 
9.      Eventuelt. 

 
 
Per Gildberg bød de fremmødte velkommen med en speciel velkomst til gæsterne. 
 
Per Gildberg foreslog Udo Jessen til mødeleder og styrelsesmedlemmerne gik ind for 
formandens forslag. 
 
1. Spørgetid 
Der var ingen spørgsmål. 
 
Dagsordenspunkter til beslutning 
 
2. Udvalgsposter  
Udo Jessen henviste til det udsendte bilag og informerede inden valgene om arbejdet i de 
enkelte udvalg. 
 
Feriebørnskomitéudvalg: Andreas André Pastorff meddelte, at Bente Falkenham over for ham 
havde signaliseret, at hun gerne vil fortsætte, hvis ikke der findes andre kandidater blandt 
styrelsesmedlemmerne. 
Per Gildberg var af den opfattelse, at medlemmer i de forskellige udvalg primært skal være 
styrelsesmedlemmer. Er dette ikke muligt, kan der tænkes i andre baner. 
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Niels Ole Krogh kunne ikke se noget forkert i, at Bente Falkenham på grund af hendes store 
erfaring fortsætter som medlem i udvalget. 
 
Ladelund Ungdomsskoles Samarbejdsråd og Ungdomskollegiets bestyrelse: Niko Möller 
orienterede om arbejdet i udvalgene. 
 
FUEV, Sprogpagten, Rammekonventionen: Styrelsesmedlemmerne diskuterede, om det ikke 
var mere relevant at udpege 2 folkevalgte repræsentanter til udvalget i stedet for 1 folkevalgt 
og 1 embedsmand. Embedsmanden kunne, på grund af dens erfaring og ekspertise, i stedet for 
deltage i udvalget som observatør, hvis det kan bæres økonomisk. 
Styrelsen besluttede, at omkostingerne per person for deltagelse i kongresser, møder m.m. 
skal undersøges, og at emnet tages op til beslutning på det kommende styrelsesmøde. 
Desuden besluttede Styrelsen, at der skal træffes en principiel beslutning om ansatte i 
Skoleforeningen kan vælges hhv. udpeges som repræsentanter i eksterne udvalg/bestyrelser. 
 
Fordelingen af udvalgsposter gav følgende resultat: 
Heldagsskoleudvalget: Per Gildberg, Udo Jessen, Birgit Jürgensen-Schumacher, Åse 
Jørgensen, Niels Ole Krogh, Andreas André Pastorff. Fra administrationen: Anders Molt 
Ipsen og Olaf Runz. 
 
Temadag/forældreweekend: Michael Martensen, Udo Jessen, Niels Ole Krogh. Fra 
administrationen: Birgit Messerschmidt, Anders Molt Ipsen og Bjarne Stenger-Wullf. 
 
Arbejdsgruppe skoledistriktsgrænser: Thede Boysen, Udo Jessen, Michael Otten. Fra 
administrationen: Uwe Prühs og Lisbet Mikkelsen Buhl. 
 
Feriebørnskomitéudvalg: Åse Jørgensen, Per Gildberg. 
 
Landesschulbeirat: Birgit Jürgensen-Schumacher 
 
Jaruplund Højskoles bestyrelse: Michael Martensen 
 
Ladelund Ungdomsskoles samarbejdsråd: Niko Möller. Niko Möller spørger Svend Erik 
Jessen, om han er villig til at fortsætte som Skoleforeningens repræsentant. 
 
Ungdomskollegiets bestyrelse: Niko Möller 
 
Dansk Centralbiblioteks bestyrelse: Andreas André Pastorff 
 
Sundhedsrådet: Michael Martensen, Thede Boysen, Udo Jessen, Niko Möller, Åse Jørgensen, 
Randi Kuhnt, Anneliese Schäfer. 
 
3. Målsætninger og indhold for heldagsskole for elever i 5. – 10. klassetrin 
Per Gildberg henviste til det udsendte bilag og orienterede om ministeriets krav for oprettelse 
af heldagsskoler. Mindste krav er, at der skal tilbydes heldagsskole 3 dage om ugen. 
 
Michael Martensen henviste til, at det på Sønder Brarup Danske Skole var svært at omsætte 
kravene på grund af de mange busbørn. 
 
Styrelsen godkendte enstemmigt heldagsskoleudvalgets forslag. 
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4. Fordeling af elever til fællesskolerne i Flensborg by for skoleåret 2012/2013 
Anders Molt Ipsen henviste til de udsendte bilag og orienterede om fordelingen af elever til 
fællesskolerne i Flensborg by de sidste fire skoleår. Herefter orienterede han om 
fremgangsmåden ved fordelingen for skoleåret 2012/2013 og fremhævede, at det havde været 
Satrup Danske Skoles ønske at blive tilknyttet Jens Jessen-Skolens skolekreds i stedet for 
Gustav Johannsen-Skolens skolekreds. 
 
Styrelsen godkendte enstemmigt forslaget til fordeling af elever til fællesskolerne i Flensborg 
by for skoleåret 2012/2013. 
 
5. Installering af ”Solarthermie” og photovoltaik ved Ungdomskollegiet 
Dirk Clausen orienterede om, at Ungdomskollegiet med sin beliggenhed og sit forbrug af 
varmt vand vil være velegnet til at installere et solfangeranlæg. Omkostningerne til 
installationen udgør ca. 24.500 euro, hvoraf delstaten Slesvig-Holsten bidrager med et beløb 
på ca. 12.200 euro.  Skoleforeningens egenandel vil på grund af besparelser af fjernvarme 
være tjent ind i løbet af ca. 7,5 år og Dirk Clausen anbefalede installeringen. 
 
Dirk Clausen anbefalede ligeledes en installering af et solcelleanlæg. Den samlede investering 
over 20 år udgør ca. 31.500 euro og ved et eget forbrug på ca. 30 % ville der være gevinst på 
anlægget. 
 
Styrelsen besluttede enstemmigt, at der skal installeres solfanger- og solcelleanlæg ved 
Ungdomskollegiet. 
 
6. Almindelig strøm / Økostrøm 
Udo Jessen henviste til det udsendte bilag og Dirk Clausen supplerede med, at der for 90 % af 
Skoleforeningens forsyningsenheder skal afsluttes nye kontrakter for en toårig periode. 
Anskaffelsen af strømkontrakter skal udliciteres. I henhold til størrelsen af ordrerne er der tale 
om en EU-licitation.  En kommende ordre vil beløbe sig til ca. 600.000 – 640.000 euro for 
almindelig strøm. Økostrøm ville medføre ekstraudgifter på ca. 50.000 – 60.000 euro. 
 
Udo Jessen udtalte, at Skoleforeningen ikke har råd til meromkostninger på 50.000 euro og 
anbefaler at vælge den gunstigere model. 
 
Niels Ole Krog henviste til Skoleforeningens energi- og miljøpolitik, og at han i princippet 
går ind for økostrøm. Skoleforeningen har dog for tiden ikke råd til merudgifter i den 
størrelsesorden. 
 
Åse Jørgensen ville gerne have oplyst, om der ved udliciteringen var et spillerum blandt 
udbyderne eller om Skoleforeningen var forpligtet på at vælge den gunstigste. Spørgsmålet 
blev af Dirk Clausen besvaret med et ja. 
 
Styrelsen besluttede enstemmigt at udlicitere til almindelig strøm. 
 
7. Fastlæggelse af mødedatoer for de regionale møder i foråret 2012 
Styrelsen fastlagde følgende mødedatoer for de kommende regionale møder: 
 
Valgområde I, II, III og IV 
Cornelius Hansen-Skolen, Gustav Johannsen-
Skolen, Jens Jessen-Skolen og Duborg-Skolen 

mandag den 5. marts 2012 kl. 19.30 
på Gustav Johannsen-Skolen 

Valgområde V 
A. P. Møller Skolen 

tirsdag den 6. marts 2012 kl. 19.30 
på Vestermølle Danske Skole 
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Valgområde VI 
Sønder Brarup Danske Skole 

onsdag den 7. marts 2012 kl. 19.30 
på Kaj Munk-Skolen i Kappel 

Valgområde VII 
Husum Danske Skole 

onsdag den 14. marts 2012 kl. 19.30 
på Uffe-Skolen i Tønning 

Valgområde VIII 
Læk Danske Skole 

tirsdag den 13. marts 2012 kl. 19.30 
på Nibøl Danske Skole 

Valgområde IX 
Jes Kruse-Skolen 

mandag den 12. marts 2012 kl. 19.30 
på Risby Danske Skole 

 
 
8. Meddelelser 
Anders Molt Ipsen meddelte, at 
• der er indkaldt til et møde i Kontaktudvalget den 4. november 2011 i Bredsted, hvor bl.a. 

forbundsrepublikkens tilskud til Skoleforeningen i 2012 skal drøftes 
• Skoleforeningen af Slesvig-Ligaen har modtaget et beløb på 54.000 kr. til fordel for 

Rendsborg Børnehaves legeplads til vuggestueafdelingen  
• undervisningsminister Klug fredag den 28. oktober 2011 besøger Jaruplund Højskole for at 

overrække det officielle bevillingsbrev ang. tilskud til om- og udbygning af højskolen 
• Flensborg by har bevilget 51.000 euro til Skoleforeningen. Beløbet skal gå til ombygning 

eller modernisering af Jørgensby-Skolen  
• Skoleforeningens miljø- og energiudvalg på sit seneste møde har besluttet, at der i 

fremtiden bør sættes fokus på energiforbruget på skolerne 
• Udo Jessen og Bjarne Stenger-Wullf deltager i kulturnatten på Christiansborg den 14. 

oktober 2011. Skoleforeningen vil i år informere de besøgende om situationen efter 
delstatsregeringens nedskæring i elevtilskuddet til de danske skoler i Sydslesvig 

• alle nye fællesrådsmedlemmer og suppleanter har fået adgang til Skoleforeningens IDA-
konference 

• aktuelle informationer fremover offentliggøres på Skoleforeningens hjemmeside. 
 
Per Gildberg meddelte, at 
• han den 18. august 2011, sammen med Anders Molt Ipsen og Henning Wietz, havde 

deltaget i en borgmesterrunde, hvor emnet havde været elevtransporten. Samme emne skal 
drøftes med landråd von Gerlach ved et møde den 4. oktober 2011 

• han den 19. august 2011 havde deltaget i indvielsesfesten af Harreslev heldagsskole 
• han den 20. august havde deltaget i et åbent-hus-arrangement på Sønder Brarup Danske 

Skole. Desværre havde arrangementet ikke været godt besøgt, men ellers var det vellykket. 
Michael Martensen havde ligeledes deltaget 

• han, sammen med Birgit Messerschmidt, havde deltaget i Hjerpsted feriekolonis årsmøde 
den 24. august 2011  

• han havde deltaget i en konference om mindretalspædagogik den 30. august 2011 på 
Duborg-Skolen 

• han havde deltaget i indvielsen af Isted-Løven den 10. september 2011  
• valgområderne I, II, III og IV havde afholdt et regionalt møde på Cornelius Hansen-Skolen 

den 13. september 2011 
• han havde deltaget i mødet i energi- og miljøudvalget den 15. september 2011 
• han havde deltaget i ”Preisgericht” den 21. september 2011 på Gustav Johannsen-Skolen, 

hvor syv udvalgte arkitektfirmaer havde præsenteret deres forslag 
• SSWs Landsmøde afholdes lørdag den 24. september 2011. Udo Jessen deltager på 

Skoleforeningens vegne 
• budgetforhandlingerne med Sydslesvigudvalget er fastsat til den 27. september 2011 
• han deltager i Dansk Alderdomshjems indvielsesfest den 30. september 2011. 
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Michael Martensen meddelte, at 
• Jaruplund Højskole på grund af ombygningen ikke tilbyder så mange kurser som ellers. 

Michael Martensen udleverede en mappe med informationer om højskolen til de nye 
styrelsesmedlemmer 

• han havde deltaget i Jaruplund Højskoles bestyrelsesmøde den 8. september 2011 og i 
byggemøder den 8. og 22. september 2011 

• han havde deltaget i Mårkær Børnehaves indvielsesfest den 16. september 2011.  
 
Dirk Clausen meddelte, at  
• byggeafsnit 1 (p-pladser) ved Jaruplund Højskole er sat i gang. 2. byggeafsnit startes i 

januar 2012. På grund af stærkt stigende priser er Dirk Clausen betænkelig ved, om 
budgettet kan holde. Eventuelt er der mulighed for, at Skoleforeningen kan søge om ekstra 
tilskud ved Aktiv-Region. 

 
Udo Jessen meddelte, at 
• han havde deltaget i et møde den 22. august 2011 i Slesvig.  ang. Ansgar-Børnehavens 

fremtid  
• han havde deltaget i indvielsen af Slesvighus den 2. september 2011 
• han havde afholdt et regionalt møde den 7. september 2011 i Frederiksstad 
• han havde deltaget i et udvalgsmøde den 15. september 2011 ang. forældreweekenden 
• han havde deltaget i Feriebørnskomiteens møde og efterfølgende generalforsamling den 

17. september 2011.  
 
9. Eventuelt 
Der var ingen ordmeldinger til dette dagsordenspunkt. 
 
 
 
Formanden sluttede mødet.  
 


