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Protokol af SOF-bestyrelsesmøde
mandag den 1. oktober 2018 i Flensborghus, Klubværelset (Norderstr. 76, 24939 Flensburg)

Mødet var indkaldt med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Velkomst
Valg af ordstyrer og protokolfører
Siden sidst og under forberedelse
Sprogdebat
Ansøgninger 2018
Voksenundervisningens Repræsentantskab
Hjemmeside
Eventuelt
Kommende møder

Deltagere:
I mødet deltog Jens M. Henriksen (formand), Rüdiger Schulze (næstformand), Jens A. Christiansen, Jon
Hardon Hansen, Tom Petersen, Viggo Jacobsen (bisiddere) og Philipp Micha (forretningsfører).
1. Velkomst
Jens M. Henriksen hilste alle deltagere velkommen til bestyrelsesmødet.
2. Valg af ordstyrer og protokolfører
Philipp Micha blev valgt til ordstyrer og protokolfører.
3. Siden sidst og under forberedelse
Jens M. Henriksen orienterede om følgende tre punkter:


Jens M. Henriksen har officielt overtaget den ledige plads i Kuratorium des Landesbeauftragten für politische Bildung efter afgående SOF-formand Georg Buhl. Jens M. Henriksen
blev foreslået af landdagens SSW-fraktionen efter at være blevet udpeget til funktionen ved
SOF-generalforsamlingen den 16. april 2018. Partiets anden repræsentant er landdagsmedlem Jette Waldinger-Thiering.



Som associeret medlem bliver SOF løbende orienteret om Dansk Folkeoplysnings Samråds
(DFS) aktiviteter. Relevante informationer videresendes til SOF-medlemmerne. Oplysningsforbundets deltagelse i aktiviteterne drøftes og vurderes.
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På initiativ af Landesbeauftragter für politische Bildung dr. Christian Meyer-Heidemann har
delstatens forskellige oplysningsforbund, parteinahe Stiftungen, løst drøftet en fortsættelse
af foredrags- og aktivitetsrækken Zukunft der Parteiendemokratie. SOF deltager i drøftelserne. Med henblik på SOF’s økonomiske og tidsmæssige ressourcer er en aktiv deltagelse i
fællesaktiviteterne begrænset.

Philipp Micha henviste til sin mailorientering af 28. maj og 15. juli 2018 til SOF-medlemmerne og fortalte
kort om følgende aktiviteter siden SOF-generalforsamlingen den 16. april 2018:


Philipp Micha har deltaget i DFS’s heldagskonference om emnet Sundhed og trivsel med
efterfølgende repræsentantskabsmøde i København den 19. april 2018.



Jens M. Henriksen, Rüdiger Schulze og Philipp Micha har overværet feståbningen af udstillingen Die Stunde der Revolution og vandreudstillingen Revolution 1918 på Kieler Schloss den
6. maj 2018. Vandreudstillingen bestående af to udstillingscontainere har efterfølgende bl.a.
gæstet Flensborg og Husum.



Som opfølgende og supplerende arrangementer på dansk tilbyder Dansk Centralbibliotek for
Sydslesvig (DCB) i løbet af efteråret følgende historiske foredrag: Første Verdenskrigs afslutning og grænselandet, Spionage i Sønderjylland 1864-1920, Matrosoprøret 1918 og
Hertugdømmet Slesvig.



Jens M. Henriksen og Philipp Micha har deltaget i markeringen af sæsonafslutningen for
Dansk Voksenundervisning i Sydslesvig (Voksenundervisningen) den 23. maj 2018.



SOF, Aktivitetshuset og SdU gennemfører et introduktionskursus i arbejdet som foreningskasserer i tidsrummet 29. oktober - 26. november 2018 (i alt 10 lektioner). Kurset er del af
Voksenundervisningens kursuskatalog og afholdes på Aktivitetshuset. Underviser er Hans
Harals Sørensen. Der er tilmeldt 10 personer til arrangementet.



Vedtægtsændringerne af 16. april 2018 er blevet indberettet til amtsretten (Vereinsregister).

4. Sprogdebat
Til mødet i Det Sydslesvigske Samråd samme aften havde Jens M. Henriksen som næstformand for
Voksenundervisningen udarbejdet et notat. For også at få SOF’s vinkel på til mødet, gav han et kort
oplæg omkring danskkurserne og oplysningsforbundets rolle i den aktuelle sprogdebat, og hvordan
oplysningsforbundet kunne være med til at styrke det danske sprog i Sydslesvig. Ifølge vedtægterne er
foreningens formål "at drive oplysningsarbejde af kulturel og politisk art". Tilskudskriterierne for delstatens økonomiske støtte til det danske oplysningsarbejde udelukker en aktiv deltagelse i gennemførelse af sprogkurser.
Med udgangspunkt i Jens M. Henriksens oplæg og bilaget til dagsordenspunkt 8 til mødet i Det Sydslesvigske Samråd drøftede deltagerne emnet og kom blandt andet ind på følgende:


behov for koordinering og markedsføring af Voksenundervisningens danskkurser og eventuel indsættelse af koordineringsgruppe



indfrielse af efterspørgsel på målrettede kurser; f.eks. kursustilbud til konkrete professioner, personalegrupper, grupper med bestemte interesser (job, ferie m.fl.)



øget fleksibilitet i forhold til tid og sted og holdstørrelse
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rekruttering af egnede lærere - oprettelse af jobbank for undervisere



delvis ”frikøb” af lærere ved de danske skoler til undervisning ved Voksenundervisningens
danskkurser



forventninger af og til medlemmerne i mindretallet



temadebat/-konference om emnet under medvirken fra oplægsholdere fra Danmark



behov for voksenpædagogisk synsvinkel i Voksenundervisningens administration



styrket offentlighedsarbejde for Voksenundervisningens aktiviteter, Nævn og Repræsentantskab (print og online)



SOF-kursustilbud i danske samfundsforhold med oplysninger om dansk politik og kultur

5. Ansøgninger 2018
Philipp Micha oplyste, at ansøgningsfristen for SOF-tilskud i 2018 er sat til onsdag den 28. november
2018 kl. 12. Ansøgningsformularen er tilgængelig som excel- og pdf-fil på oplysningsforbundets hjemmeside oplysning.de. Ansøgninger med relevante bilag bedes mailet til info@oplysning.de, sendt med
posten til SOF, Norderstr. 76, 24939 Flensburg eller lagt i SOF’s postbakke på Flensborghus. Der sendes
en orienteringsmail og påmindelse til alle SOF-medlemmer i begyndelsen af november.
Der forelå aktuelt to ansøgninger om SOF-tilskud:


fra SSW, SSF, Borgerforeningen og Sydslesvigsk Journalistforening til politisk brunch med
Anne Libak den 22. september 2018



fra A. P. Møller-Skolen til elevprojekt Mindretal Nationalstat EU i november 2018

6. Voksenundervisningens Repræsentantskab
SOF stiller med to repræsentanter til Voksenundervisningens Repræsentantskab. Posterne er hidtil
blevet besat med formanden og forretningsføreren for SOF. Da oplysningsforbundets formand Jens M.
Henriksen allerede repræsenterer DCB i Repræsentantskabet, skal pladsen besættes med en anden
repræsentant for SOF. Bestyrelsen udpeger en repræsentant til kommende SOF-bestyrelsesmøde.
7. Hjemmeside
Protokollerne fra bestyrelsesmøderne og fra generalforsamlingen er i løbet af sidste formandsperiode
blevet lagt ud af på foreningens hjemmeside straks efter møderne. Bestyrelsen bekræftede fremgangsmåden for offentliggørelsen. Protokollerne bliver også fremover gjort tilgængelige på hjemmesiden umiddelbart efter forsendelsen til SOF-medlemmerne. Eventuelle rettelser indarbejdes af forretningsføreren.
8. Eventuelt
Der var ingen, der ønskede ordet.
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9. Kommende møder
Af praktiske grunde henlægges SOF-møderne om muligt umiddelbart forud for møderne i Det Sydslesvigske Samråd. Af hensyn til SOF-medlemmernes eventuelle formøder forud for samrådsmøderne
starter oplysningsforbundets møder fremover kl. 16.45.
De kommende møder er:

bestyrelsesmøde (med fordeling af SOF-tilskud 2018)
onsdag den 5. december 2018 kl. 16.45


generalforsamling
mandag den 29. april 2019 kl. 16.45

Mødet sluttede cirka kl. 18.

Protokolfører Philipp Micha
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