
 

 
Flensborg, 19.02.2020 

Protokollat over Skoleforeningens ekstraordinære fællesrådsmøde  
tirsdag den 18. februar 2020 på A.P. Møller Skolen  
 
  
 
Mødet var indkaldt med følgende dagsorden: 
 

 
1. Valg af mødeleder og protokolfører 
2. Godkendelse af protokollat fra det ekstraordinære fællesrådsmøde den 4. december 2019  
3. Beslutning om reduktion af transport for børnehavebørn – se bilag 
4. Beslutning om nedlæggelse af Risby Danske Skole – se bilag 
5. Beslutning om nedlæggelse af Bøl-Strukstrup Danske Skole – se bilag 
6. Beslutning om sammenlægning af Harreslev og Kobbermølle Danske Skoler med henblik på 

senere samling på en matrikel og flytning af børnehaven til den nuværende skolebygning i 
Kobbermølle – se bilag  

 
Deltagere: 
I mødet deltog 60 stemmeberettigede fordelt på 56 fællesrådsmedlemmer og 4 suppleanter og gæster 
og repræsentanter for lønnede medarbejdere, i alt 127 personer. 
 

Sangen ”Jeg elsker den brogede verden” blev sunget. 

 
1. Valg af mødeleder og protokolfører 
Formand Udo Jessen foreslår på Styrelsens vegne Tom Petersen til mødeleder og Helle Feder-Hoffmann 
til protokolfører. De foreslåede vælges enstemmigt. 
 
Formand Udo Jessen byder alle deltagere velkommen til det ekstraordinære fællesrådsmødet på A.P. 
Møller Skolen i Slesvig. 
Der har været rigtig mange møder i 2019 og vi folkevalgte fællesrådsmedlemmer har været et gevaldigt 
pensum igennem. Der skal handles hurtigt, men beslutningerne skal træffes på et oplyst grundlag. Vi 
skal være fremtidssikrende og visionære i vores beslutninger og handlinger, men vi skal også handle her 
og nu. Vi skal acceptere, at det med at spare og effektivisere ikke er en engangshandling, men at det 
også fremadrettet vil være en del af den opgave, der skal løses. Udgifterne vil sikkert også fortsat stige 
hurtigere end indtægterne. Det er den verden vi lever i, og de faktuelle forhold må vi acceptere. Det vi 
kan er at være fair over for hinanden og vise tillid til, at vi alle har det samme mål og tro på, at ingen af 
os vil vores børn noget ondt. Vi er, som forældrevalgt fællesråd, ansvarlig for, at helheden i 
Skoleforeningen beskyttes både fagligt og pædagogisk. Pædagogik, faglighed og økonomi er uløseligt 
kædet sammen. Effektivisering og forsvarlig brug af offentlige midler må have høj prioritering hos os, så 
selvom regnskabet viser sorte tal, ville vi alligevel skulle diskutere strukturen.  
De indkomne forslag fra det ekstraordinære fællesrådsmøde 4.12.19 danner i dag grundlaget for 
Styrelsens og Direktionens konkrete forslag om nedlæggelse af tre skoler og kørsel på 
dagtilbudsområdet. Vi kan og skal træffe vidtrækkende beslutninger til gavn for vores børn og for 
foreningen som helhed.  
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Mødeleder Tom Petersen takker for valget og konstater generalforsamlingens lovlighed i henhold til 
vedtægterne. Der er kommet et ændringsforslag til dagsordenens punkt 6 ellers er der ingen 
kommentarer til dagordenen. 
Stemmeudvalget bestående af Sabine Oetzmann og Ilka Börner vedtages enstemmigt. 
 
2. Godkendelse af protokollat fra det ekstraordinære fællesrådsmøde den 4. december 2019 

Der er ingen kommentarer til protokollen og denne godkendes enstemmigt. 
 
3. Beslutning om reduktion af transport for børnehavebørn 
Direktør Lars Kofoed-Jensen: Befordring af børnehavebørn forekommer ikke i de tyske institutioner og 
der gives ikke tilskud dertil. I mellemtiden er der også kommet juridiske aspekter ind i det, der gør det 
tvivlsomt, om man kan fortsætte med de offentlige elementer i det. Alle dagtilbud er blevet hørt og der 
har været dialog med de, som bliver berørt af forslaget. 
Forslaget lyder: 

 At Skoleforeningen indtil videre tilbyder befordring ud fra egne eksisterende busordninger. Det 
er blevet undersøgt og der er fundet et særligt og betydeligt behov. 

 At forældrebidraget hæves fra 30 € pr. måned til 45 € pr. måned. 

 At offentlig transport (ÖPNV og ”freigestellter Verkehr”) ikke længere kan anvendes. 

 At denne tilpassede befordringsordning træder i kraft per 1.8.2020. 
 
Mødeleder Tom Petersen giver ordet frit, men der er ingen kommentarer. Et fællesrådsmedlem ønsker 
skriftlig afstemning. 
 
Forslaget vedtages med følgende stemmer: 
54 ja 
1 nej 
4 blank 
 
4. Beslutning om nedlæggelse af Risby Danske Skole 
Direktør Lars Kofoed-Jensen fortæller, at der anbefales nedlæggelse af Risby Danske Skole, hvor 
elevtallet kommer ned under 20. Så længe der er mindretalsaktiviteter i Risby vil Skoleforeningen ikke 
afhænde skolen. Der skal snakkes med SSF, SdU m.fl. ang. brugsaftaler af skolen. 
 
Gregor Hübner, Risby Danske Skole vil ikke fortælle, hvor kede af det de er og de er heller ikke kommet 
med protestsange. Det er der ingen mening i.  Han har heller ikke nye forslag om ny struktur for 
børnepasning i Risby. Det er prøvet før, men uden interesse fra Skoleforeningens side. Grunden til at 
han står der, er at minde alle dem, der synes de små enheder er storartede, pædagogisk rigtige og 
vigtige, skal værne om det de har kært. De skal gøre skolerne attraktive og skabe god stemning for at få 
forældrene til at bringe deres børn derhen.  
Det har fra Risbys side flere gange været forsøgt at få etableret et dagtilbud. Der har været penge, plads 
og byggetilladelse, men der har manglet politisk vilje. For ca. 1,5 år siden blev det af Udo Jessen 
fremhævet, hvor godt det var, at så mange protesterede imod at deres skoler skulle lukke. Det var et 
klart tegn om, at der er liv på stederne. I dag kommer der fra Risby kun en ordmelding – og dette er pga. 
resignation. Han er stadig imod skolelukninger af finansielle grunde så længe de andre muligheder, der 
er blevet nævnt, ikke kommer i betragtning. Men de er realistiske nok til at se, at Risby Skole, som den 
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strukturelt er nu, ikke kan videreføres til næste år. Mange tak til de lærere og pædagoger på stedet. Han 
slutter med at sige farvel på Risbys Skoles forældres vegne. 
 
Mødeler Tom Petersen sætter forslaget til afstemning. 
 
Forslaget vedtages med følgende stemmer: 
48 ja 
8 nej 
3 blank 
 
5. Beslutning om nedlæggelse af Bøl-Strukstrup Danske Skole 
Direktør Lars Kofoed-Jensen: Styrelsen anbefaler at nedlægge skolen og overflytte børnene til 
Sønderbrarup Danske Skole. Der er ingen børnehave i nærheden af skolen, de fleste kommer fra 
Mårkær Børnehave, som afstandsmæssigt ligger lige så tæt på Sønderbrarup. Beliggenheden giver store 
økonomiske udgifter på transporten. Der er ingen mindretalsaktiviteter i området, så en nedlæggelse 
betyder også en flytning af eleverne til et område med flere mindretalstilbud. 
 
Thede Boysen, Duborg-Skolen er uenig i, at det er nødvendigt at lukke skoler for at spare. Det er ikke de 
små skoler, der er skyld i det kroniske underskud. Det har Moos-Bjerre rapporten vist. Han er heller ikke 
enig i, at det er noget vi ”skal lære at leve med”. For at komme af med underskuddet skal der politiske 
ændringer af rammebetingelserne til. Skoleforeningen sidder i et juridisk dilemma, hvor der på den ene 
side arbejdes efter danske overenskomster og på den anden side efter tysk arbejdsret. Skoleforeningens 
grundlæggende problem er, at udgifterne ikke kan styres efter indtægterne. Det er ikke ansvarligt at 
lukke den ene skole efter den anden. Vi bliver nødt til at sende et SOS til politikkerne om at ændre på 
rammebetingelserne. 
 
Mødeler Tom Petersen sætter forslaget til afstemning. 
 
Forslaget vedtages med følgende stemmer: 
50 ja 
5 nej 
5 blank 
 
6. Beslutning om sammenlægning af Harreslev og Kobbermølle Skoler med henblik på senere samling 
på en matrikel og flytning af børnehaven til den nuværende skolebygning i Kobbermølle 
Mødeleder Tom Petersen fortæller, at der er indgået et ændringsforslag. 
 
Direktør Lars Kofoed-Jensen: Fællesrådets medlemmer skal forholde sig til anbefalingen, fordi det på sigt 
er meningen, at undervisningen flyttes til en matrikel og det derfor er en de-facto nedlæggelse. Der er 
danske skoler tæt på Kobbermølle. Cornelius Hansen-Skolen i Flensborg og Harreslev Danske Skole. Lige 
nu er Harreslev Danske Skole fyldt op, så det vil, mens vi arbejder på en udvidelse, næppe være muligt 
at samle alle elever på samme sted. Det vil derfor være forkert at gå efter en samling på en matrikel 
allerede nu. Men det er målet. Der vil fortsat være aktiviteter i Kobbermølle for dagtilbuddet i 
Kobbermølle bliver ikke lukket. I avisen snakkes der om en udvidelse af børnehaven – ikke en midlertidig 
udvidelse, men en permanent udvidelse med en ekstra gruppe i børnehaven på dens nuværende 
placering. En sådan udvidelse vil betyde at den driftstilladelse, vi har, skal ændres. Alle rum skal leve op 
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til de nye standarder, hvilket betyder, at der ikke er plads nok til fx vuggestuen, hvor rummet til 
pædagogisk aktivitet skal være 35 m2 + 12 m2 til hvileplads. Rummet, som vi har vuggestue i er 38 m2. 
Der skal også være adgang til egen legeplads adskilt fra børnehavebørnenes. Så længe vi ikke ændrer 
noget, er der ”Bestandschutz”. Oprettelsen af vuggestuepladserne nedlagde ikke nogle 
børnehavepladser.  
Der er pt 4 børn på venteliste i Kobbermølle, hvilket taler for, at vi ikke har stort pres på. Udvidelsen ville 
kunne klare Kobbermølles behov isoleret set. Kobbermølle ligger sådan, at flere pladser her ville kunne 
løse pladsmanglen for mange andre, der arbejder i Danmark. Kobbermølle ligger på vejen til Danmark. 
Skolen er meget lille og der ligger to andre skoler i nærheden. En meget lille skole er dyr i drift. Selv med 
40 elever på skolen ville den stadig være en dyr skole. Da eleverne på sigt alligevel kan rummes på de 
andre skoler er det ud fra det økonomiske aspekt, at vi snakker om sammenlægning af de to skoler.  
 
Oprindeligt forslag: 
Såfremt Fællesrådet vedtager Styrelsens anbefaling vil det betyde, at Harreslev og Kobbermølle Danske 
Skoler fra skoleåret 20/21 er én skole med én fælles ledelse, ét pædagogisk råd og med ét budget. 
Budgettet tager udgangspunkt i, at der er tale om to adskilte matrikler. Beregningen foregår efter de 
kendte og anvendte parametre. Derudover kan det komme på tale, at der skal anvendes ekstra 
ressourcer til transport, afhængig af, hvordan skolehverdagen organiseres. Økonomioverslag fremgår af 
det fremsendte materiale.  
Der tænkes i en proces, hvor de to skolers samarbejdsråd spiller en væsentlig rolle i at få skolerne til at 
vokse sammen som én skole. En sådan proces kender Skoleforeningen fra fx Store Vi-Vanderup, 
Skovlund-Valsbøl og Vimmersbøl Danske Skoler.  
Skoleåret 2020/21 skulle planlægges i fællesskab mellem de to nuværende samarbejdsråd og ved det 
kommende valg, skulle også begge skoler vælge forældrerepræsentanter til det nye samlede 
samarbejdsråd for den sammenlagte skole med udgangspunkt i de nuværende sammensætninger for de 
to skoler. 
Både de nuværende og det kommende fælles samarbejdsråd skal sammen med skoleledelsen i 
fællesskab finde ud af, hvordan man fordeler den plads og de resurser man har mest hensigtsmæssigt. 
Når der er plads til alle børn fra den aktuelle årgang og fra kommende årgange i Harreslev, drives den 
sammenlagte skole alene på matriklen i Harreslev. 
 
Ændringsforslag (udarbejdet af samarbejdsråd og fællesrådsmedlemmer i Kobbermølle og Harreslev): 
Harreslev og Kobbermølle sammenlægges som to skoler under fælles ledelse med to samarbejdsråd og 
to budgetter. 
Samarbejdsrådene og skoleledelsen udarbejder i fællesskab en forretningsordning for samarbejdet, som 
bl.a. indeholder fordeling af beslutningskompetence mellem samarbejdsrådene. 
Samarbejdsrådene/skoleledelsen finder derefter i fællesskab ud af, hvordan man fordeler den plads, 
man har, mest hensigtsmæssigt, med størst muligt udbytte for områdets børn samt med tanke på 
økonomisk ansvarlighed. 
Et fælles mål er en udbygning i Harreslev. 
Når Harreslev Danske Skole har plads til de børn, man i en forudsigelig fremtid optager i 
daginstitutionerne og såfremt økonomien kræver det, sammenlægges de to skoler med én ledelse, ét 
samarbejdsråd etc. 
I særlige tilfælde kan forældrene vælge en anden skole, der ligger bedre for eleven. I Harreslev 
kommune gælder det frie skolevalg. 
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Helle Petersen, Harreslev Danske Skole: Det oprindelige oplæg udløste en livlig dialog på og mellem de 
to skoler, hvilket har medført ændringsforslaget. Det oprindelige oplæg manglede nogle rammer, som er 
en forudsætning for, at sammenlægningen kan forløbe konstruktivt. Deres forslag skal forstås på den 
måde, at de havde brug for nogle rammer at arbejde ud fra. De to samarbejdsråd vil gerne påtage sig 
den opgave under hensyntagen til den økonomiske ansvarlighed, de pædagogiske hensyn og de fysiske 
rammer der er til rådighed. På baggrund heraf opfordrer Kobbermølle og Harreslev Danske Skoler at 
understøtte deres ændringsforslag.  
 
Mødeleder Tom Petersen giver ordet frit til kommentarer 
 
Åse Jørgensen, Duborg Skolen: Er det kun kommentarer til ændringsforslaget? 
 
Mødeleder Tom Petersen: Også til det oprindelige forslag. 
 
Christina Arnfred Nissen, Gustav Johannsen-Skolen vil gerne høre mere om, hvordan to samarbejdsråd 
skulle være bedre end et, som beskrevet i ændringsforslaget. 
 
Helle Petersen, Harreslev Danske Skole: De kendte ikke Skoleforeningens oplæg før i aften. De lavede 
oplægget ud fra ingen rammer og derudfra satte de deres scenarier op. Så det er lidt svært at fortælle, 
hvad der vil fungere bedst, fordi de ikke har haft så lang tid til at snakke sammen. Så det er lidt en 
mavefornemmelse om, hvad der vil være bedst. 
 
Formand Udo Jessen vil vide om det er korrekt, at ændringsforslaget er skrevet inden Skoleforeningen 
har oplyst, at rammerne er de samme, som der er brugt ved andre sammenlægninger, med et fælles 
samarbejdsråd, som i fællesskab arbejder hen mod at blive én skole. Hvis det er det, som 
ændringsforslaget også går ud på, kan det lige så godt trækkes tilbage. 
 
Inga Kayser, Askfelt Danske Skole, foreslår, at afstemningen udskydes til næste fællesrådsmøde, som er 
om ikke så lang tid. Det er retfærdigt, at de to samarbejdsråd bliver enige om, hvilken fremgangsmåde 
der er bedst. Der er ikke stor modstand mod forslaget, så der er ingen grund til at frygte, at forslaget går 
i stå. 
 
Formand Udo Jessen: Materialet er sendt ud for 14 dage siden og der er ikke kommet spørgsmål ind til 
det udsendte materiale. Forskellen på de to forslag er slet ikke så stor. Formanden mener ikke at 
punktet skal skubbes og han holder fast i, at beslutningen skal træffes på dette møde. 
 
Mødeleder Tom Petersen kan konkludere, at hovedforslaget ikke bliver trukket. 
 
Helle Petersen, Harreslev Danske Skole: Der er to forskelle mellem de to forslag. 
Hvor Skoleforeningen arbejder med et budget, en ledelse og et samarbejdsråd indeholder 
ændringsforslaget to af hver. Og i ændringsforslaget har samarbejdsrådene en ”afgørende rolle”, mens 
de i det oprindelige forslag kun har en ”væsentlig rolle”. 
 
Direktør Lars Kofoed-Jensen: Det, at der stilles et ændringsforslag med en proces, uden at det først er 
blevet spurgt ind til, hvilken proces der i det hele taget er planlagt, gør arbejdsbetingelserne lidt 
vanskeligere. Han håber, at vi med den proces der er foreslået, signalerer, at det vil ske med inddragelse 



 

Side 6 af 8 

af de to samarbejdsråd, der bliver et fælles samarbejdsråd valgt på begge skoler ved de kommende valg 
her i foråret.  
Rent teknisk er det besværligt, hvis man siger, at vi bliver ved med at være to skoler. Harreslev og 
Kobbermølle skal blive til en skole og det skal vi gøre på den måde, som de to samarbejdsråd sammen 
finder ud af. Der understreges, at budgettet ikke er det halve. Vi komplicerer tingene ved at opretholde 
separate samarbejdsråd efter en sammenlægning. Det modstrider princippet om en sammenlægning. 
Der kan laves underudvalg, der tager sig af de forskellige områder. De skitserede rammer giver 
samarbejdsrådet rigtig god indflydelse. Og det er vigtigt at nævne, at man hører om to samarbejdsråd 
som rigtig gerne vil arbejde sammen om dette. 
 
Mødeleder Tom Petersen kommer med en processuel oplysning. Inga Kayser, Askfelt Danske Skole, vil 
gerne fremsætte et forslag om at udsætte afstemningen. Dette kan ikke godkendes. Forsamlingen har 
ikke kompetence til at udsætte behandlingen af et rettidigt fremsat forslag, som forslagsstilleren ønsker 
fastholdt. 
 
Oluf Hoppe, Duborg-Skolen fortæller om Store Vi og Vanderup Danske Skolers sammenlægning. 
Samarbejdsrådet har dengang fået frihed til deres arbejde med sammenlægningen. Det har fungeret på 
en fin måde.  Det giver ingen ide at have to skoler med to budgetter, for det kommer man ikke videre 
med. Vi skal lægge vægten på samarbejdet og ikke kigge på forskellen. Hvis de to samarbejdsråd kan 
arbejde sammen, kan det blive en rigtig frugtbar proces. 
 
Åse Jørgensen, Duborg-Skolen: Det, vi er i gang med nu, er lappeløsninger, som skal redde os 
nogenlunde igennem de økonomiske udfordringer. Underskuddet i regnskabet vil komme igen og igen, 
hvis ikke problemet løses. Den eksterne undersøgelse peger på overenskomstområdet, hvor vi har en 
uholdbar situation. Det er et af de først nævnte punkter, vi kan arbejde på. I stedet for præsenteres vi 
for skolelukninger som den primære løsning. I en overgangsperiode er det vigtigt at finde 
overgangsløsninger. At lukke en skole er ikke en overgangsløsning. En lukket skole genåbnes ikke. 
Skoleforeningen ønsker et sammenhængende forløb fra vuggestue til endt skolegang. Vi ser desværre 
de negative virkninger, når der mangler en daginstitution ved skolerne – skolen kommer til at mangle 
elever. Det skete i Risby, hvor der ingen børnehave var. Da man havde muligheden for at åbne den, 
valgte man at lægge den i Egernførde og underminerer dermed Risby. 
I Garding er det omvendt. Der er ingen skole. Og så skrumper det lokale mindretal, fordi forældrene 
orienterer sig efter, hvor skolerne ligger. Vi skal tage stilling til, om vi skal lukke skolen og efterfølgende 
bruge ca. 1 mio. € på ombygninger og fordobling af børnehaven. Og der skal evt. også tilbagebetales 
støttemidler, som skrevet i stukturudviklingskataloget under Kobbermølle. 
Hensigten strider mod de pædagogiske mål Styrelsen selv har lagt. At man har et sammenhængende 
forløb. En stor børnehave i Kobbermølle kan ikke fyldes med lokale børn, så der kommer børn uden 
tilknytning til området, fordi forældrene arbejder i Danmark. Når de så skal i skole, skal de igen opdeles. 
Hvor bliver det nære samarbejde af? Som det er nu, er det et tæt samarbejde mellem børnehaven og 
skolen i Kobbermølle der sikrer børnene en tryg overgang. Elevtallet på skolen vil stige også uden et 
samarbejde med Harreslev. Forventningen til de kommende par år er en stigning med 9-10 elever pr. 
årgang. Med 41 elever vil udgifterne pr. elev ligge under gennemnittet og Kobbermølle Skole er ikke 
længere blandt de 4 dyreste. 
Det forventes at spare 20.000 € i 2020 og 60.000 € i 2021. 
Lige nu er det uklart, hvornår eleverne flyttes til samme marikel i Harreslev – der er endnu ikke indgivet 
en byggeansøgning. Besparelsen kan også opnås ved samarbejde mellem de to skoler. Styrelsens forslag 
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er, at man i de næste 2-3 år kan spare penge ved at aflaste Harreslev, mens denne bygges om. Som tak 
for hjælpen lukkes Kobbermølle Danske Skole bagefter. 
Hun anbefaler at stemme nej til Styrelsens forslag om en definitiv lukning af Kobbermølle Skole. Der er 
et godt og bæredygtigt mindretal der, med børnehave og skole – og et stigende elevtal. 
 
Direktør Lars Kofoed-Jensen: Så længe vi har aktiviteter og drift i Kobbermølle, skal der næppe 
tilbagebetales støtte. En sammenligning mellem Garding og Kobbermølle er lidt uheldig. Garding er 
geografisk en udpost – det er Kobbermølle også, men den ligger meget tæt på resten af Harreslev 
kommune og Flensborg. Kobbermølle Skole har ikke samme eksistentielle betydning for mindretallet 
som en række andre meget små skoler. Og disse små skoler vil heller ikke blive lukket. Det er behovet i 
Harreslev Kommune som vil kunne blive dækket af en større daginstitution i Kobbermølle. Selvom der er 
40 elever på skolen må den stadig betragtes som værende dyr for en lille skole at være. At der ikke 
længere vil være et samarbejde mellem børnehave og skolen i Harreslev er en kedelig betragtning. 
Omkostninger på ca. 0,5 mio. € kan spares ved at flytte eleverne til Harreslev Skole. 
 
Rikke Rask, Gustav Johannsen-Skolen: Skal ændringsforslaget ses som en sammenlægning på forskellige 
niveauer? Der fortsættes med to skoler, to samarbejdsråd og to budgetter indtil der er plads på 
Harreslev Skole, hvorefter det hele så sammenlægges. 
 
Helle Petersen, Harreslev Danske Skole: Det er rigtigt, at det læner sig op af det oprindelige forslag. I 
starten spares en lederstilling væk og på sigt sammenlægges skolerne, når samarbejdsrådene er blevet 
enige om, hvordan det skal foregå. 
 
Bodil Daetz-Wiesner, Duborg-Skolen: Hvor der er en vilje er der en vej. Hun forstår ikke, hvorfor 
Skoleforeningen lukker små skoler. Egentlig er det det, mindretallet går op i – små skoler. Kobbermølle 
Danske Skole er en velfungerende skole. Der mangler børn lige nu –  men det har skolen sammen med 
børnehaven indgivet mange forslag til, hvordan vi kan ændre på det, fx at lave en udeskole. At man kan 
spare 60.000 € er ikke grund nok til at lukke en skole. Vi skal diskutere, hvad vi vil have med hensyn til 
det pædagogiske, men at sige, at det danske nok skal funktionere uden en skole er ikke i orden. Det er 
det samme med alle små skoler. Der er meget hjerteblod i Kobbermølle og derfor plæderer hun for, at 
der stemmes imod Styrelsens forslag. 
 
Inga Kayser, Askfelt Danske Skole gentager, at der ikke er nogen grund til at træffe en beslutning i dag. 
Det er ikke den store sum, vi kan spare her og nu. Og det er ikke noget der medfører, at vi ikke kan tage 
emnet op igen på et senere tidspunkt så alle er bedst muligt informeret og samarbejdsrådene har 
mulighed for at finde ud af, hvad der skal ske. Der er nok lukninger for i dag – og hvis ikke vi kan skubbe 
afstemningen, så stem nej. 
 
Mødeleder Tom Petersen meddeler, at Styrelsen ønsker at få sat hovedforslaget til afstemning i dag.  
Når der er indgået et ændringsforslag, skal der stemmes om dette først. Hvis dette vedtages bortfalder 
hovedforslaget. Hvis det ikke vedtages, skal der stemmes om hovedforslaget. 
 
 
 
Ændringsforslaget vedtages ikke med følgende stemmer: 
40 nej 
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13 ja 
7 blank 
 
Hovedforslaget vedtages med følgende stemmer: 
40 ja 
17 nej 
3 blank 
 
Mødeleder Tom Petersen takker for et godt møde. 
 
Formand Udo Jessen takker mødelederen og siger, at der er blevet truffet nogle nødvendige 
beslutninger. De er ikke noget at råbe hurra for, men de har været vigtigt og de giver hver for sig meget 
mening. Tak for de hjertesager, der kom frem. 
 
Som afslutning synges ”Nu er jord og himmel stille” ca. kl. 20.50. 
 
 
   
  Formand Udo Jessen 
 
 
   
  Næstformand Birgit Jürgensen-Schumacher 
 
 
   
  Protokolfører Helle Feder-Hoffmann 
 


