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       20.2.2013 
       AMI/Oe 
                                                                                                                                          
 

 
Protokollat 
over styrelsesmødet torsdag den 14. februar 2013 kl. 18.30 på Christian Paulsen-Skolen 
 
Til stede: Åse Jørgensen, Thede Boysen, André Pastorff, Per Gildberg, Niels Ole Krogh, 
Michael Otten, Michael Martensen, Niko Möller, Udo Jessen, Birgit Jürgensen-Schumacher, 
Ilka Börner, Olaf Runz, Uwe Prühs, Birgit Messerschmidt, Anders Molt Ipsen samt konsul 
Henrik Hansen 
 
Afbud : Berit Nommensen, Dirk Clausen 
 
Protokolfører : Sabine Oetzmann 
 
 
Dagsorden: 
 

1.      Spørgetid 
2.      Godkendelse af protokollatet fra styrelsesmødet den 17. januar 2013  
3.      Dagsorden for Fællesrådsmødet den 21. marts 2013 
4.      Meddelelser 
5.      Resultataftale 2013 
6.      Orientering om helhedskonceptet for Sild 
7.      Eventuelt 

 
 
Per Gildberg bød de fremmødte velkommen med en speciel velkomst til gæsterne og til 
konsul Henrik Hansen. 
 
1. Spørgetid 
Der var ingen spørgsmål. 
 
Dagsordenspunkter til beslutning 
 
2. Godkendelse af protokollatet fra styrelsesmødet den 17. januar 2013 
Det udsendte protokollat blev godkendt. 
 
3. Dagsorden for Fællesrådsmødet den 21. marts 2013 
André Pastorff mente, at der burde følges op på, hvilke tiltag der er blevet foretaget i 
forbindelse med søskendereglen siden det sidste fællesrådsmøde.  
 
Anders Molt Ipsen svarede, at alle ledere var blevet orienteret om Fællesrådets beslutning, at 
emnet havde været med i Fokus og at det vil indgå i en kommende info-brochure. 
 
Åse Jørgensen udtalte, at der på det kommende fællesrådsmøde ikke skulle åbnes for en ny 
diskussion, men det ville være hensigtmæssig at ridse op, hvad der er sket. 
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Anders Molt Ipsen nævnte, at fællesrådsmedlemmerne kunne få en orientering på de 
kommende regionale fællesrådsmøder. 
 
Åse Jørgensen spurgte, om der var nyt ang. Thede Boysens ændringsforslag til handleplanen 
vedr. seksuelt misbrug. 
 
Hertil svarede Per Gildberg, at Thede Boysens forslag var blevet indarbejdet og et revideret 
forslag til handleplanen vil blive udsendt med dagsordenen for fællesrådsmødet den 21. marts 
2013.  
 
Michael Martensen spurgte, om der var nyt ang. helhedskonceptet for Sild. 
 
Anders Molt Ipsen svarede, at helhedskonceptet var blevet besluttet af den forhenværende 
Styrelse og at den nuværende Styrelse og Fællesrådet skulle orienteres om beslutningen. 
 
Åse Jørgensen bad om, at regnskabet for 2012 og det reviderede budget for 2013 allerede blev 
fremlagt på de regionale fællesrådsmøder.  
Ilka Börner bekræftede, at det var hensigten. 
 
Styrelsen godkendte enstemmigt forslag til dagsorden for fællesrådsmødet den 21. marts 
2013. 
 
Dagsordenspunkter til orientering og drøftelse 
 
4. Meddelelser 
Uwe Prühs meddelte, at  

• Skoleforeningen havde modtaget en invitation til ”Zweite Bildungskonferenz” den 23. 
februar 2013 i Kiel. Uwe Prühs understregede nødvendigheden af, at Skoleforeningen 
er repræsenteret, og at han deltager sammen med Olaf Runz. Af samme grund kan Uwe 
Prühs og Olaf Runz ikke deltage i Temadagen samme dag på A. P. Møller Skolen. 

 
Anders Molt Ipsen meddelte, at 

• musicalen ”Pinocchio” får premiere onsdag den 10. april 2013 kl. 19.00 på A. P. Møller 
Skolen. Skoleforeningen planlægger inden forestillingen at afholde en reception som 
forhåbentlig flest mulige styrelsesmedlemmer kan deltage i. Muligvis vil repræsentanter 
fra Sydslesvigudvalget deltage i arrangementet. Invitationer til receptionen udsendes 
snarest. Musicalen opføres desuden den 11. og 12. april for alle elever og førskolebørn 
og de åbne forestillinger finder sted den 13. april kl. 19.00 og den 14. april kl. 15.00.  

 
Per Gildberg meddelte, at 

• han, Udo Jessen og Anders Molt Ipsen havde haft et møde med advokat Meerbach den 
4. februar 2013 vedr. Styrelsens forretningsorden. Et korrigeret udkast fra advokat 
Meerbach afventes, inden sagen fremlægges for Styrelsen. 

 
Michael Martensen meddelte, at  

• SdUs sendemandsmøde afholdes den 23. marts 2013, og at han gerne vil repræsentere 
Skoleforeningen. 

  
5. Resultataftale 2013 
Anders Molt Ipsen orientererde Styrelsen om, at Resultataftalen for 2013 var blevet 
underskrevet af Sydslesvigudvalgets og Skoleforeningens formænd den 26. januar 2013. 
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6. Orientering om helhedskonceptet for Sild 
Anders Molt Ipsen orienterede styrelsesmedlemmerne, ved hjælp af en power-point-
præsentation, om helhedskonceptet for Sild. Helhedskonceptet var blevet udarbejdet i 
samarbejde med alle foreninger på øen og godkendt af foreningenerne og af den 
forhenværende Styrelse. En realisering af projektet forudsætter, at Skoleforeningen søger om 
danske anlægsmidler for de kommende år. Anders Molt Ipsen gjorde opmærksom på, at den 
danske stat for 2013 havde bevilget et anlægstilskud på 394.300 euro til etablering af en 
vuggestue ved Vesterland-List Børnehave. Sydslesvigudvalget vil i forbindelse med deres 
årlige besigtigelsestur i juni måned besøge institutionerne på øen. En ansøgning om 
anlægsmidler skal sendes til Sydslesvigudvalget i august måned. 
 
André Pastorff spurgte, om der var fare for, at en centralisering i Vesterland kunne afholde 
forældre fra at sende deres børn i en mindretalsskole. 
 
Anders Molt Ipsen svarede, at det ikke gør en forskel, idet eleverne på grund af transporten 
alligevel skal til Vesterland. 
 
André Pastorff spurgte, om de planlagte medarbejderboliger skulle udlejes til markedspriser. 
Selv om medarbejderne får et tillæg for at arbejde på øen, er priserne urimelig høje i forhold 
til priserne på fastlandet. 
 
Anders Molt Ipsen svarede, at Skoleforeningen ikke kan fastsætte lejen vilkårligt. Finanzamt 
kræver en mindste leje og Skoleforeningen vil ikke sætte den højere end nødvendigt. 
 
Niels Ole Krogh opfordrede til, at Skoleforeningen i forbindelse med etableringen af boliger 
tager højde for klimaforandringer og økologisk tager det maksimale hensyn. 
 
Anders Molt Ipsen bekræftede, at økologien medtænkes og understregede endnu engang, at 
projektet er afhængig af, at Skoleforeningen får en bevilling.  
 
Niko Möller fremhævede de mange møder og diskussioner i planlægningsfasen, inden alle 
foreninger var nået frem til en fælles beslutning. Alle på øen venter nu på, at projektet 
igangsættes. 
 
7. Eventuelt 
Åse Jørgensen mindede om, at emnet elevdifferentiering tages med som et dagsordenspunkt 
på et af de kommende styrelsesmøder, så det kan fremlægges for Fællesrådet til mødet i 
efteråret. 
 
 
Formanden sluttede mødet. 
 
 

 
 


