Forretningsfører
Philipp Micha
Tlf. +49 (0) 461 4925045
Mobil +49 (0)176 62069716
info@oplysning.de
Flensborg, 9. december 2018

Protokol af SOF-bestyrelsesmøde
mandag den 5. december 2018 kl. 16.45 i Flensborghus, Klubværelset (Norderstr. 76, 24939 Flensburg)
Mødet var indkaldt med følgende dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Velkomst
Valg af ordstyrer og protokolfører
Siden sidst og under forberedelse
Fordeling af tilskud 2018
Voksenundervisningens Repræsentantskab
Eventuelt
Kommende møde

Deltagere:
I mødet deltog Jens M. Henriksen (formand), Rüdiger Schulze (næstformand), Ilwe Boysen og Viggo
Jacobsen (bisiddere), Kirsten la Cour, Anders Kring, Martin Lorenzen, Thorsten Kjärsgaard (SOFmedlemmer) og Philipp Micha (forretningsfører).
1. Velkomst
Jens M. Henriksen bød alle deltagere velkommen til bestyrelsesmødet. Der blev herefter kort orienteret
om enkelte afbud til mødet. Jens M. Henriksen takkede Viggo Jakobsen for hans mangeårige indsats i
foreningen. Viggo Jakobsen stopper som bisidder og SOF-repræsentant for Dansk Kirke i Sydslesvig med
udgangen af året.
2. Valg af ordstyrer og protokolfører
Philipp Micha blev valgt til ordstyrer og protokolfører.
3. Siden sidst og under forberedelse
Philipp Micha berettede om følgende to emner:
Introduktionskursets i arbejdet som foreningskasserer, som i tidsrummet 29. oktober - 26. november
2018 havde fundet sted på Aktivitetshuset (i alt 10 lektioner), var blevet velmodtaget. Hans Harald
Sørensen havde stået for undervisningen med 12 deltagere fra flere forskellige foreninger. Ved et opfølgningsmøde den 10. december 2018 gennemgår deltagerne sammen med Hans Harald Sørensen og
foreningskonsulent Maj-Britt Muerköster fra Sydslesvigs danske Ungdomsforeninger e.V. (SdU) diverse
delemner endnu og drøfter en eventuel fortsættelse af kurset. Undervisningen blev gennemført som
kursustilbud under Voksenundervisning i Sydslesvig.
Torsdag den 13. december 2018 kl. 18 gennemfører Landesbeauftragter für politische Bildung Christian
Meyer-Heidemann et parlamentarisk aftenarrangement om emnet Politische Bildung in der Schule i
Landehaus i Kiel. Der er forhåndsreserveret nogle pladser til SOF-medlemmerne. Reserveringen gælder
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indtil fredag den 7. december 2018, hvorefter pladserne frigives. Interesserede SOF-medlemmer henholdsvis andre interesserede fra medlemsorganisationerne blev bedt om at henvende sig til Philipp
Micha.
Jens M. Henriksen orienterede om sin deltagelse i mødet i Kuratorium des Landesbeauftragten für
politische Bildung den 8. november 2018, hvor Christian Meyer-Heidemann og hans medarbejdere
havde præsenteret aktiviteter og planer og kuratoriemedlemmerne havde drøftet fremtidige
arrangementer og opgaver. Næste møde i kuratoriet ligger den 12. februar 2019.
Jens M. Henriksen fortalte desuden, at han som bibliotekschef for Dansk Centralbibliotek for Sydslesvig
e.V. (DCB) og SOF-formand havde deltaget i en konference om sundhed og folkeoplysning i kommunerne, som Dansk Folkeoplysnings Samråd (DFS) havde arrangeret i Vejle. Han foreslog, at SOF
sammen med DCB i nærmere fremtid skulle se nærmere på, hvorvidt deres associerede medlemskaber
eventuelt kunne lægges sammen til et fælles sydslesvigsk medlemskab.
4. Fordeling af tilskud 2018
Philipp Micha præsenterede et forslag til fordeling af SOF-tilskuddene 2018 (bilag 1). Der var indgået 15
ansøgninger fra fem medlemsorganisationer. Ansøgningerne spændte bredt og gjaldt et stort spektrum
af politisk og kulturelt oplysende arrangementer, der var blevet gennemført sammen med forskellige
SOF-interne og andre arrangører. Philipp Micha foreslog SOF-støtte på 63 % af underskuddet til aktiviteterne henholdsvis et fast tilskudsbeløb til én af ansøgerne.
Deltagerne godkendte enstemmigt forslaget og besluttede udbetalingen af støttebeløbene, som samlet
udgjorde € 11.440,52. Se bilaget.
5. Voksenundervisningens Repræsentantskab
SOF stiller med to repræsentanter til Voksenundervisningens Repræsentantskab. Posterne er hidtil
blevet besat med formanden og forretningsføreren for SOF. Da Jens M. Henriksen allerede repræsenterer DCB i Repræsentantskabet, skal pladsen besættes med en anden repræsentant for SOF. Der var
ingen forslag til den vakante plads, og deltagerne blev enige om at forhøre sig i deres respektive
organisationer og at sende eventuelle forslag til fælles afstemning per e-mail til info@oplysning.de.
Indtil da ville pladsen forblive vakant. Voksenundervisningens Repræsentantskab mødes en gang om
året. Kommende repræsentantskabsmøde finder sted i Skipperhuset i Tønning den 12. februar 2019.
6. Eventuelt
Der var ingen, der ønskede ordet.
7. Kommende møde
Som kommende møde afholdes:

SOF-generalforsamling, mandag den 29. april 2019 kl. 16.45
Bestyrelsesmødet sluttede cirka kl. 17.10.

Protokolfører Philipp Micha
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