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1. Formelle anliggender
Kirstin byder velkommen. Der er afbud fra Anja Otten, Alexander Rambow, Linda Skrydstrp,
og Stephan Krüger. Styrelsen er ikke beslutningsdygtig.
Efter forretningsordenen er der forretningsføreren der er ordstyrer.
Dagsordenen bliver godkendt, dog kan der ikke træffes beslutninger.
Godkendelsen af protokollen fra styrelsesmødet den 12. maj 2015 udskydes.
Anders bliver budt hjerteligt velkommen som ny forretningsfører i hans første offentlige
styrelsesmøde.
Guido Petersen bliver budt hjerteligt velkommen som ny områdeleder. Guido tiltræder sin stilling
den 1. oktober 2015.
2. Opfølgning fra sidste møde
Kirstin informerer at Resultataftalen er blevet sendt til Sydslesvigudvalget.
3. Til debat og beslutning
a. Idrætshallens åbningstider i sommerperioden
Anders henviser til en artikel i Flensborg Avis fra den 29. juli 2015, hvor der blev hævdet, at DHK
måtte tigge sig til haltider da Idrætshallen havde lukket 3 uger i sommerferien.
Anders havde talt med Ulli og Klaus. Ulli kunne ikke mindes, at der havde været problemer med
DHK overfor halbestyreren eller SdU. Det var DHK´s folk der havde talt med Avisen, men også
havde bedt om ikke at puste historien for meget op. Alt i alt må det siges, at artiklen ikke var
mere end en ”storm i et vandglas” som skabte uro og forargelse på begge sider.
I næste år vil SdU atter have en udfordring, eftersom sommerferien ligeledes ligger på et
tidspunkt der fører til et overlap med sæsonstarten. Derfor vil SdU i god tid tale med de berørte
parter, så der kan findes smidige løsninger.
Hanne henviser til, at der før i tiden var ferielukket i 5 uger.
Kirstin påpeger, at mange foreninger der benytter sig af skolernes haller ikke har mulighed for
at komme ind i sommerferierne. Dem burde man ligeledes tage hensyn til.
b. Midtvejsmøde og Sendemandsmøde – tid, sted og emner
Kirstin meddeler, at Midtvejsmødet bliver afholdt lørdag 28. november 2015 på Flensborghus,
hvor der lægges ud med en gennemgang og debat omkring vedtægtsændringerne. Derudover vil
SdU´s økonomi tages op til debat ligesom spørgsmålet, hvad idræt må koste. Afslutningsvis vil vi
diskutere SdU's fremtid.
Sendemandsmødet vil blive afholdt den 19. marts 2016.
Her bliver mødet afholdt på Christianslyst med festaften efter mødet og muglighed for
overnatning og morgenmad.
Kirstin henviser til, at der er blevet valgt 11 styrelsesmedlemmer ved sidste Sendemandsmøde.
Der havde været en debat om at reducere antallet til 9 medlemmer i Styrelsen. Da SdU dog er en
forening med omkring 11.000 medlemmer og ca. 200 medarbejdere ville dette lave antal
styrelsesmedlemmer ikke afspejle organisationens størrelse.
Vigtigheden i at få vækket interessen for styrelsesarbejdet blandt foreningsmedlemmer og
forældre til børn på institutionerne påpeges, dog uden at folk skal overtales til at overtage et
hverv i styrelsen. Det er en kæmpe ansvar man har som styrelsesmedlem og det er ikke noget
man skal gøre halvhjertet. Måske kunne man lave reklame på aktivitetsmøderne eller tale med
folk man kender. En anden idé er at trække på udvalgsmedlemmerne da de allerede yder et
kæmpe arbejde.

2

c. Styrelsens stillingtagen til postkortene fra Sendemandsmødet 2015
Kirstin fremlægger stillingtagen til postkortene der blev afleveret efter Sendemandsmødet 2015.
(se bilag 1 og 2)
I henhold til forberedelserne af vedtægtsændringerne vil der både blive trukket på juridiske
fagfolk samt på SdU's egne revisorer. Ligeledes vil der blive inviteret en sagkyndig jurist som
ordstyreler til Sendemandsmødet i 2016.
I henhold til synligheden mener Wolfgang, at man kunne se lidt mere ind til foreningerne når de
er i gang med deres aktiviteter. Kirstin mener dog, at det sandsynligvis mere er bestyrelsen der
gerne vil have mere kontakt med Styrelsen. Hovedsageligt er det kontakten mellem via
konsulenterne og foreningerne der er relevant. Konsulenterne kunne spørge foreningernes
bestyrelser, om de er interesseret i at et styrelsesmedlem kommer med til deres
generalforsamling. Konsulenterne vil gerne lægge invitationerne til generalforsamlingerne ud til
Styrelsen. Ligeledes bliver ideen om et nyhedsbrev fra styrelsen luftet.
Et meget vigtigt instrument i henhold til synligheden er SdU's hjemmeside. Her kunne der i
endnu større grad gøres en indsats for at sprede styrelsens ideer og tiltag ud i offentligheden.
Printmediet SdU-nyt har SdU p.t. ingen ressourcer til mere. SSF, Skoleforeningen og Biblioteket
har i modsætning til SdU ansat fagfolk til pr-arbejde. Tinne ville også ønske at SdU også havde èn
pr-medarbejder.
For at formidle SdU's styrelse på en mere givtig måde er det hensigten, at Styrelsen bliver
præsenteret med billeder og en lille tekst i henhold til hvor de kommer fra og deres intention
med at sidde i SdU's styrelse. Der henvises ligeledes til en såkaldt ”føl-funktion” som man får i
tiden havde nogenlunde succes med.
Hanne savner at blive klædt mere på til det der foregår i SdU. Der fandtes også engang et punkt
der hed ”Nyt fra konsulenterne”. Dette punkt kunne genoprettes.
Vedrørende klarheden over de juridiske krav til de frivillige leder er der kurser som Juleica.
Wolfgang har en ide om at invitere de unge til et castingshow under sendemandsmødet hvor de
præsenterer sig selv og argumenterer for, ”hvorfor de er de rigtige til styrelsen”.
Hanne mener de unge er for langt væk fra styrelsen og mener man kunne laver en event, hvor de
unge tager forældrene med.
Wolfgang foreslår, at man i forhold til regionsmøderne skulle overveje at genetablere
hovedkredsene eller regionskredse. Tiden er der igen.
Regionsmøderne har kørt i 3 år, hvoraf det gik fint de første 2 år. Derefter begyndte det at
smuldre. Styrelsen blev synlig ved regionsmåderne. Det behøver ikke være den samme model
som i sin tid, men måske kan man tænke nye tanker med en anden model, der kan lokke flere fra
foreningerne.
Hanne mener, at det er et tvingende emne med at skabe bedre administrative rammer - også i
forbindelse med, at foreningerne skal indberette flere steder (SdU, DGI, Specialforbund m.m.),
hvilket er meget krævende. Det skulle helst være på den måde, at foreningerne udelukkende
sender deres data til SdU og at SdU så sender dem videre til DGI m.m.
Alexander Andresen, som har med indberetningerne at gøre, henviser til, at dette problem ikke
er så let løseligt. Før var det mugligt for DGI at indtaste tallene der kom fra SdU. Dette er ikke
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mugligt længere, eftersom der nu bliver sendt et kodeord ud fra CFR til foreningerne og det er
dem selv, der skal indtaste tallene. DGI kan desværre ikke længere være behjælpelig.
Hanne spørger, hvorfor man ikke skaber de samme rammer som hos DGI. Dette er et
kompliceret emne, men er taget op til behandling. Kirstin mener at vi højst kunne prøve på at
tilpasse vores egne rammebetingelser til f.eks. DGI. Det er svært at lave et fælles skema også i
henhold til aldersgrænsen, da det er forskellige rammebetingelser der kommer fra
myndighederne.
Rainer informerer om, at der fra næste år vil komme en ny statistisk opgørelse fra tysk side.
Afsluttende påpeges, at postkortene har været emne i FU som nu vil lancere en Idékasse på
hjemmesiden.
d. Personalepolitikken (SdU´s rygepolitik)
På sidste Styrelsesmøde blev det besluttet, at dette emne bliver taget op på et offentligt møde.
Styrelsen kan dog ikke beslutte noget dags dato. Spørgsmålet er om rygning skal være tilladt,
total forbudt eller om det kun skal være tilladt på bestemte områder.
1. Rygning må ikke foregå i samvær med børn.
2. Rygning må ikke foregå i direkte samvær med børn. (Det ville være som i SdU´s
samværspolitik)
3. Rygning må ikke foregå i samvær med børn og på matriklen.
4. Rygning må ikke foregå i direkte samvær med børn og på matriklen.
5. Totalt rygeforbud på SdU´s område og arbejdstid.
Hanne henviser til at der skulle stå ”børn og unge”. Hun spørger også til hvad det vil betyde for
Idrætshallen hos forslag 4, da der her bliver røget ved hovedindgangen. Det samme gælder for
fodboldpladserne hvor tilskuerne ryger. Hvordan skal man forholde sig der? Bliver tilskuerne så
væk. Et totalt rygeforbud kunne være farligt, også f.eks. i forhold til de besøgende på
Christianslyst. Da det er en personalepolitik, gælder det udelukkende for personalet.
Hanne henviser at Skoleforeningen også kan, men ikke ved, om rygeforbuddet overholdes.
Egentlig er hun totalt imod at der ryges på fritidshjemmene.
Wolfgang mener, at det er kontraproduktivt hvis alle ser personalet ryge på f.eks. på fortovet
foran institutionen. Det virker meget negativt. Hvorfor skal man overhovet ryge? Den enkelte
leder kunne i samvirke med medarbejderne muligvis finde frem til løsninger.
Der kan måske også findes et sted på matriklen som ikke er så synlig for børn og offentligheden
og som derfor er bedre egnet end hvis de ansatte står synlige frem på gaden foran institutionen.
Hertil siger Hanne, at der skal findes en løsning som gælder for hele SdU.
Lene syntes det er farligt med et totalt forbud. Hvad med en ryger der f.eks. arbejder i 9 timer.
Guido henviser til kolonierne. Hvis der er totalt forbud, kunne en ansat nægte at tage med.
Anders siger, at der muligvis i forbindelse med Sygeforsikringerne kan findes en løsning på
emnet ”rygeafvending”.
Det lader til at formuleringen ”Rygning må ikke foregå i samvær med børn og unge” vil være den
mest hensigtsmæssige. Da personalepolitikken gerne skal ud til alle ansatte i SdU, vil Anders
sende emnet ud til styrelsesmedlemmerne som en onlineafstemning.
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e. Arbejdsudvalgenes status i SdU
Tinne fremlægger en præsentation af SdU´s arbejdsudvalg.
Der er aktivitets- og arbejdsudvalg og ad-hoc-udvalg (f.eks. i forbindelse med Landsstævnet).
Det er sportslige og kulturelle udvalg.
FKU har f.eks. med aktivitetsdagene, skulderklap, uddannelser, sommerlejr efterårslejr m.m. at
gøre. Her handler det sig om et budgetmæssigt stort udvalg.
Senioridræt er med på budgettet i dette år endnu og vi må se hvordan det går.
RYY er de unge fra Læk.
Søsportsudvalget er en sammenslutning af søsportsklubberne som holder møde en gang om
året.
Koncertudvalget har et tæt sammenarbejde med SSF og biblioteket. Det er ca. 12 fælles
koncerter om året som f.eks. også spildansk-ugen. Men ligeledes skolekoncerter med
Skoleforeningen tager dette udvalg sig af.
Internationalt udvalg understøtter JEV som har meget med andre internationale mindretal at
gøre. De organiserer for eksempel Grænselandsseminaret med det tyske mindretal, friserne og
med gæster fra hele Europa, som gæster grænselandet.
Nordisk udvalg har forskellige arrangementer og lederskoler på nordisk plan. 2016 er SdU vært
for den nordiske lederskole ude på Tydal
Ungeudvalget laver forskellige projekter som f.eks. disco m.m.
Kunstudvalget er involveret i forskellige projekter, malerworkshops og malerskoler. Ofte også
med udstillinger på Flensborghus i samarbejde med Børne- og Ungdomshusene. Yderlig er der
f.eks. blevet afhold fotoworkshop og andre sjove ting til børn der ikke ligefrem har lyst til idræt.
Det er ca. 80 arrangementer på årsbasis. Til f.eks. Sommerlejr og Efterårslejr er der nedsat
ungeteams af instruktører og leder. Det er dygtige og unge engagerede unge der er med. Det er
for det meste også dem, der har været med på ungdomsleder- og eventmangerkurserne.
Arbejdsudvalgene blev før godkendt af styrelsen. Dette er man dog gået fra. Konsulenterne
styrer udvalgene og sørger for, at de kører. Ligeledes havde SdU før et kulturudvalg, hvor
udvalgene mødtes. Det var for det meste inden Sendemandsmødet. Dette fravalgte man for nogle
år tilbage.
For 2015 er der blevet bevilliget ca. € 130.000 på udgiftssiden og der være ca. € 40.000 indtægter.
Så der er et underskud på ca. € 90.000 som bliver dækket via et tilskud fra SdU. Hvis man regner
på det og tager de overordnede arrangementer med ind er det en rigtig god investering.
Hanne spørger til udgifterne pr. barn/ung og arrangement. Tinne siger det er svært at sige på
grund af de forskellige arrangementers karakterer. Men det kan undersøges nærmere og
lægges med til referatet.
f. Styrelsens kommende opgaver
Midtvejsmødet skal forberedes. Her specielt vedtægtsændringerne, hvor vi også har brug for
revisorernes ekspertise. Det vil være en stor udfordring med SdU's økonomi, specielt i henhold
til afskrivningerne. Yderlig vil vi behandle SdU´s vision, henholdsvis aktualisere den. Dette også i
medfør af strukturforandringen. Hvor vil vi hen? Hvad vil vi med SdU?
Visionen skal revideres, da rammebetingelserne og også omverdenen forandrer sigkonstant.
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g. SdU-WEB 2017
Christian Prasno og Thorben Bockhardt er ved at arbejde med et nyt oplæg omkring SdU's
internetpræsentation. Ligeledes er der blevet set på, om en SdU-app giver mening. En App er dog
ikke formålstjenelig i forhold til SdU's tilbud og moderne hjemmesider fungerer ligeledes meget
godt på moderne smartphones. SdU´s hjemmeside er moderne men ikke praktisk. Den kører på
TYPO3 Neos hvilket betyder, at større ændringer skal gennemføres via et firma. Der er derfor nu
lagt op til at Christian og Thorben kommen på kursus og at vi SdU så skifter fra TYPO3 Neos til
det gamle TYPO3 CMS. Da dette vil tage tid, har SdU nu valgt at have alt på skinner i 2017. Så vil
SdU have en god og fungerende hjemmeside vi selv kan betjene uden ekstern hjælp.
Kurserne kommer til at koste ca. € 10.000 for begge, men da dette sker over en 2 årig periode, vil
det være overkommeligt. Under alle omstændigheder vil SdU kunne spare mange penge, da det
er ret dyrt for hver forandring at skulle få et firma til at ordne tingene. Alene den sidste
opdatering havde kostet omkring € 25.000.
Hanne spørger om man kan slå sig sammen med andre organisationen for at skaffe en
kommunikationsmedarbejder. Anders siger at man kunne spørge SSF, om det kunne være en
muglighed for fremtiden.
h. DGI - SdU
Kaj introdocerer styrelsen kort om DGI og DIF.
SdU er medlem af DGI. Den anden store danske paraplyorganisation er DIF. Sammenlignelig
organisation i Tyskland er DSB (Deutscher Sportbund). DIF har 1,9 mio. og DGI 1,5 mio.
medlemmer. DIF er f. eks. synlig når der spilles håndbold i dansk tv om søndagen. DGI derimod
kun alle 4 år, når der bliver afholdt Landsstævne. DIF er mere specialidræt mens DGI mere står
for folkeidrætten. Ligeledes er der forskelle med henblik på organisation. Mens DIF består af
forskellige specialforbund som f. eks. Dansk boldspilunion, Fodboldunion, dansk badmintonunion
m.m., består DGI af landsdelsforeninger (her er SdU landsdelsforening, på lige fod med de andre
13 organisationer i Danmark). DGI står for, at landsdelene skal hænge sammen på kryds og tværs
af de forskellige idrætter. Dog også gerne mere end idrætterne som kultur og uddannelse.
SdU kan sende deltager til Landsstævne, stævner, kurser og møder. Antallet af delegerede som
SdU kan sende til DGI´s årsmøde afhængigt af medlemsantallet. SdU figurer med omtrent 7985
idrætslige medlemmer på DGI`s medlemsliste. Sporten i Danmark er konstant udvikling. Mange
enkeltpersoner som klubber er medlem i begge forbund. Ligeledes er enkelte sydslesvigske
foreninger både medlem i DGI og i DIF. Grænserne mellem DGI og DIF er langsomt ved at
forsvinde. For nogle år havde de to organisationer prøvet at fusionere, men dette er foreløbigt
faldet til jorden igen.
DGI har en indtægt på 260 mio. kr. som kommer fra lottogevinsterne af Danske Spil. Heraf går
160 mio. kr. til DGI´s egne aktiviteter. 100 mio. kr. bliver loddet ud til landsdelsorganisationerne
som tilskud til deres sportslige aktiviteter. Det bliver beregnet over bestemte nøgler (indehold
f.eks. medlemmer og aktiviteter). SdU modtager dermed et tilskud på ca. 1,3 mio. kr.
4. Meddelelser
Kirstin og Anders har deltaget i DGI’s budgetmøde.
Der er blevet afholdt en afskedsreception for SdU´s forhenværende forretningsfører Horst
Schneider.
Aktivitetshuset holder sit 25-års jubilæum den 9. oktober 2015.
Tarup UF har 90årig jubilæum den 10. oktober 2016.
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Kirstin har i sin funktion som Samrådsformand været til møde med undervisningsministeren og
de nye medlemmer af Sydslesvigudvalget.
DGI´s årsmøde i DGI-byen i København den 6. til 8. november 2015.
Anders tager med til Kulturnatten i København den 9. oktober 2015.
5. Spørgetid
Joachim Ostendorf spørger efter mødehyppigheden af enkelte styrelsesmedlemmer.
Hvis man ikke har tid til arbejde i styrelsen, skulle man undlade at lade sig vælge.
Det er frustrerende at man sidder til et styrelsesmøde og styrelsen ikke er beslutningsdygtig.
Der bliver forslået at formulere noget i FU som kan sendes til de medlemmer i styrelsen, der
ikke dukker op til møderne.
Gerhard Christensen takker for et godt og informativt Styrelsesmøde.
6. Eventuelt
Hanne kunne godt tænke sig, at høre om SdU har noget med flygtningesituationen at gøre.
Tinne fortæller et der er overvejelse hvordan man kan hjælpe i de enkelte foreninger eller børneog ungdomshuse.
Slesvig Roklub har f. eks. haft en informationsforanstaltning over Islam med 50 deltagere.
DGF har sammen med Sportpiraten haft et fodboldarrangement til flygtningene.
Rendsborg-Byddelsdorf fritidshjem har lavet noget sammen med spejderne.
Emnet vil blive taget op på det kommende møde i Samrådet.
Da der er en lang periode mellem de offentlige styrelsesmøder er der i FU blevet besluttet, at
protokollerne allerede bliver godkendt ved efterfølgende styrelsesmøde.
7. Lukket punkt
Referent: Alexander Andresen
Ansvarlig: Anders Kring
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