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Referat af konstituerende styrelsesmøde 12. november 2021 i Vartov 
 

Program for fredag 12. november kl. 12.30 – 00.00 

 

Kl. 12.30 – 13.30  Frokost med medarbejderne 

Kl. 13.30 – 14.50  Styrelsesmødet starter. Punkt 1 – 4. 

Kl. 15.00 – 15.15  Pause  

Kl. 15.15 – 16.30  Styrelsesmøde fortsat. Punkt 5 – 8. 

Kl. 16.30 – 16.45 Pause 

Kl. 17.15 – 18.30 Styrelsesmøde fortsat. Punkt 9 – 10. 

Kl. 18.30 – 19.30  Aftensmad  

Kl. 19.30 – 21.00  Styrelsesmøde fortsat. Afrunding af styrelsesmøde. Punkt 11 – 16.  

Kl. 21.00 – 00.00  Uformelt samvær, bar og natmad.   

 

Styrelsen var fuldtallig med undtagelse af Rasmus Jensen, Finn Tarpgaard og Birgitte Fuglsbjerg; Ulla Morre Bidstrup deltog i punkterne 1-4 og Asta Gyldenkærne i punkterne 

1-8. 

 

Punkt Indhold Ansvarlig Referat 

1.  Mødestart KMA Velkomst ved formanden 

 

Godkendelse af dagsordenen 

 

 Dagsordenen godkendt med tilføjelse af, at under punkt 3 ”Årsmøde” drøftes også Grundtvig Prisen og under 

punkt 8 ”Grundtvigsk Skoletjeneste” drøftes også Himmelske Dage. Katrine Frøkjær fra Grundtvig Centeret 

deltager i mødet fra kl. 16.15 vedr. Grundtvigsk Skoletjeneste 

 
Godkendelse af referat fra 

sidste styrelsesmøde  

 Referat fra sidst afholdte styrelsesmøde er udsendt 

Godkendt – JVS gjorde opmærksom på, at der på mødet også var blevet orienteret fra SKPU 

2.  

Indledning til arbejdsåret samt 

introduktion til styrelsens 

arbejde 

KMA Formanden introducerede til arbejdsåret og styrelsens organisering – med oplæg til tre hovedudvalg (KPU, SKPU 

og KSPU) – og ikke længere med arbejdende udvalg i relation til årsmøde og folkemøde.  

Der blev også udtalt skepsis i forhold til denne ændring. Lignende klargøring vil sikkert også kunne opnås med 

kommissorium, tidsplan og forventningsafstemning i udvalgsarbejdet. Der var tilslutning til denne organisering i fx 

to år, og med evaluering efterfølgende.  

Udover de tre faste hovedudvalg er der aktuelt økonomiudvalget og der nedsættes desuden et medlemsudvalg 

bestående af LMS, LLJ og UMB, i nærmeste fremtid. Strategiudvalget har færdiggjort sit arbejde. 
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Dagsordener og referater fra de tre udvalg deles til alle styrelsesmedlemmer, fx via et intranet for 

styrelsesmedlemmer. 

Efter konstitueringen indkalder sekretariatslederen formændene for de tre hovedudvalg til koordinations- og 

planlægningsmøde for det kommende arbejdsår. Tak også for Lises opdateringer med nyt fra mange hjørner af 

arbejdet. 

Formanden fremlagde det reviderede udkast til forretningsorden, som blev vedtaget og som følger med dette 

referat. 

 

3.  

Evaluering af årsmøde 2021 MG/AK AK indledte på vegne af årsmødeudvalget evalueringen med ros til årsmødets organisering og gennemførelse – 

med tilfredse deltagere, om end færre end ved tidligere årsmøder, måske begrundet i to årsmøder på et efterår. 

Fremover tanke på introduktion/velkomst til nye medlemmer, fx med særlig velkomst til førstegangsdeltagere. 

Overvejelse om nytænkning af gæstelisten. Og fokus på, at medlemmer og deltagere kommer af og med noget – 

og få det sat i spil også ved et årsmøde. Fx gruppearbejde med anledning til at tale sammen. Forslag om, at vi for 

næste års årsmøde undersøger muligheden for at mødet kan holdes i den åbne kælder på Grundtvighus. 

 

Endelig blev modtagelsen af N.F.S. Grundtvigs pris drøftet. 

 

4.  

Konstituering  KMA Konstitueringen blev indledt med valg af næstformand 

UMB foreslået og valgt – med tak for valget beskrev næstformanden sin opgave og rolle således:   

Sparring med formanden, FU, repræsentation på Vartov og kirkepolitisk fokus, med formand med baggrund i det 

skolepolitiske. 

Ligeledes vælges medlemmerne af de tre hovedudvalg: 

a. Kirkepolitisk Udvalg (KPU) – Morten Fester Thaysen, Ulla Morre Bidstrup, Laura Lundager Jensen, Morten Kvist, 

Steffen Ringgaard Andresen, Birgitte Rosager Møldrup 

b. Skolepolitisk Udvalg (SKPU) – Jon Venzel Sønderby, Finn Tarpgaard, Lis Mærsk Staunstrup, Mette Sanggaard, 

Kirsten M. Andersen, Asbjørn Nielsen 

c. Kultur- og Samfundspolitisk Udvalg (KSPU) – Louise Højlund Franklin, Asta Gyldenkærne, Knud Erik 

Therkelsen, Anna Kolind, Birgit Fuglsbjerg, Mette Geil 

Udvalgene vælger en formand af deres midte. 

 

Spørgsmål om ønske/behov for et Sydslesvig-udvalg blev rejst – fx i relation til debatten om bindestregs-identitet 

– udvalg nedsat:  AG, KET, AN 

BRM trak parallel-tråd til nydanskeres bindestregs- identitet 

KET refererede til deltagelse i Sydslesvigudvalget, der formidler 500 mio. til Sydslesvig 

IA nævnte kommende temadag i Gellerup om samme emne 

AK foldede bindestregs-identiteten yderligere ud i forhold til fx landbrugs-/bonde-kultur og skole-kultur 

Emnet/emnerne foreslået til kommende Samtalekort 
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Forslag om afholdelse af styrelsesmøde i Sydslesvig, efter at 2020-årsmødet ikke kunne holdes der pga. 

pandemien. Besøgsmuligheder for medlemmer og kredse udvikles også gerne, ligesom emnet kan være en 

temadrøftelse i styrelsen i det kommende år. 

 

Forretningsudvalget udgøres af formandskabet samt hovedudvalgenes formænd, og sekretær, Mette Geil. 

 

I øvrigt konstituerede styrelsen sig med repræsentanter til øvrige udvalg, bestyrelser og repræsentationer – se 

oversigt over konstituering. 

 FORENINGENS VIRKE – ORIENTERINGSPUNKTER 

5.  Nyt fra sekretariat LK Sekretariatslederen orienterede 

Orientering om 150-året for Grundtvigs død, Folkemøde 2022, kommunikation og visuel identitet 

6. c Nyt fra Akademiet IA  Akademilederen introducerede med udgangspunkt i bilag til Akademiets arbejde, bl.a. med fokus på projektet 

”Grundtvig i verden” - refererede her, med henvisning til BRM, til kommende konference om arabisk sprog i en 

kirkelig sammenhæng i København, foråret 2022. Lancering af ”Grundtvigsk” blev endvidere omtalt. 

Der blev spurgt ind til Alsang, der har haft et flot forløb med mere end 700 arrangementer i langt mere end 100 

kommuner, omtales bl.a. i årsskriftet.  

KET spurgte ind til, hvordan vi får udviklet ’den grønne tanke’ i Grundtvigsk Forum.  

Lyden af Laub blev der også spurgt ind til – det er også perioden med Carl Nielsen og æstetik med tænkning og 

fællesskab – der forberedes tredages seminar herom i september 2022. 

7.  Økonomi LK/AN Orientering om arbejdet i økonomiudvalget v. AN, med 214 mio. i balancesum, bygninger bogført til 195 mio. 

Kan vi få en større del af bygningens værdi ud at arbejde? 

Styrelsen kvitterede på procesorienteringen med opbakning til det videre arbejde, også med idéen om lånefond 

til udvikling af folkeoplysningsplatforme i medlemskredse mv. Økonomiudvalget arbejder videre med oplæg til 

finansiel strategi for foreningen, bl.a. med lånoptagning og af hensyn til forventet rentestigning vil punktet være 

på dagsordenen igen i januar. 

 

Fuldmagt vedrørende omlægning af realkreditlån – udsendes og underskrives af alle styrelsesmedlemmer, så det 

vil ligge klar til brug. 

 

DRØFTELSER OG BESLUTNINGSPUNKTER   

8.  Grundtvigs Skoletjeneste IA IA orienterede om søsætning af projektet og stillingsopslag. Katrine Frøkjær Baunvig, Center for Grundtvig 

Forskning, deltog online som gæst under behandlingen af dette punkt.  

Der er til projektet modtaget 100.000 kr. fra Aarhus Stift – og bl.a. indledt samarbejde med Aarhus 

Katedralskole, hvor Grundtvig selv gik. Der vil være en delt økonomi mellem de to samarbejdende institutioner og 
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med frie kontorfaciliteter i Gellerup. Styrelsen nikkede til projektets videre udvikling og godkendte projektets 

indhold og videre køreplan. 

Der blev spurgt ind til formidlingen af Grundtvig i grundskolen – er det muligt? Der blev som svar givet konkrete 

bud på formidlingseksempler på enkelte klassetrin. 

Der blev endvidere spurgt ind til fokus på Gellerup-skolerne – i svar blev Katedralskolen (Den sorte skole) igen 

nævnt, ligesom også Aarhus Efterskole, Skåde, vil indgå i projektet. Birthe Fanøe Lund blev nævnt som en mulig 

ressourceperson. AK nævnte, med henvisning til det tidligere Alinea-samarbejde, at Grundtvigs salmer er kendt 

stof i skolen. LHF omtalte af-ghettofiseringsplan, som rulles ud i Aarhus med ikke mere end 20 % 

fremmedsprogede i kommunens skoler, og det samme er gældende i Gellerup. IA nævnte oplagt samarbejde 

med SKPU med ressourceperson(er) i forhold til projektet og udviklingen af det. Styrelsen tiltrådte den videre 

udvikling af projektet. 

 

Himmelske Dage, Kr. Himmelfart 2022, Roskilde: Folkekirkemøde med overskriften Fremtidens Folkekirke. LLJ 

orienterede og er Grundtvigsk Forums repræsentant i arbejdet. IA orienterede om, at der på Himmelske Dage 

også er det forum, der hedder Konventgården, foruden hovedprogrammet, hvor både LK og IA er repræsenteret i 

programmet. MK nævnte i øvrigt Grundtvigsk Forums telt, som der var god erfaring med ved de seneste 

Himmelske Dage – opgaven gerne varetaget af lokale. Et vigtigt initiativ, fx med inddragelse af de sjællandske 

valgmenigheder. Ønsket/ambitionen er at skabe ’et grundtvigsk åndehul’ ved de fælles og økumeniske kirkedage 

– gerne med internationale gæster inviteret af Grundtvigsk Forum – og ellers med samtalekort, højskolesang, 

migrantsamarbejdet, Grundtvig for future, grænselandsperspektiver (Sydslesvig-arbejdet) – op mod ti af 

styrelsens medlemmer markerede med mulighed for at medvirke/bidrage i telt eller ved andre opgaver i løbet af 

Himmelske Dage i Roskilde.  

9.  Pejlemærker  LK KMA introducerede til oplæg og vedtagelse af arbejdspapir inkl. pejlemærker. LK fulgte op og gennemgik det 

efter årsmødet reviderede oplæg vedr. pejlemærker. 

 

Hvad er en mærkesag – tre var inviteret til at gi’ et input: 

MFT – liturgi, kirkens placering i samfundet (Samskabelse, samvirke, vekselvirkning), herunder kirkesyn, 

Menighedsrådsforeningen som arbejdsgiverorganisation, hvad mener vi om det? 

JVS – læreruddannelsen og grundskolen, fx på Folkemødet fokus på grundskolen (Musikken, der blev væk – om 

de kreative fags dalende status og prioritering)  

Tilbud om foredrag ved styrelsesmedlemmer i kredse og i andre sammenhænge 

LHF – oplyse/lyse – folkeoplysning skærpe blikket for det man ikke umiddelbart kan se – og få mennesker til at 

lyse 

Teknologi: Tjene kassen/tjene – teknologi ikke designet til brugere, men til mennesker og menneskeheden 

 

Arbejdsgruppen tog tilkendegivelser fra debatten til efterretning og vender tilbage til styrelsen med et igen 

gennemarbejdet og revideret forslag.  
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10.  Drøftelse af indsatser og 

mærkesager 

KMA  I de tre hovedudvalg var der en halv times gruppearbejde om kommende indsatser for aktivering og kvalificering 

af pejlemærker – herunder mærkesager/markante markeringer, bl.a. i forhold til jubilæumsårene, vi har foran os. 

11.  Ansættelse af 

kommunikationsmedarbejder 

LK Beslutning om finansieringsmodel for ny kommunikationsmedarbejder. 

Der er afsat penge til ansættelse af en kommunikationsmedarbejder, på deltid. Der ønskes at gøre brug af midler 

fra ’den åbne pulje’ i budgettet på 500.000 - der er allerede afsat 200.000 i budgettet – og fra puljen suppleres 

der op med 150-200.000 til en fuldtidsansættelse for foreløbigt et år, hele året 2022. Styrelsen tilsluttede sig 

sekretariatslederens indstilling. 

12.  Modernisering af Vartov LK Beslutning om opstart af for-projekt ifm. udvikling af Vartov.  

Sekretariatslederen introducerede for-projektet, der vil understøtte en udvikling af Vartov mhp. oplevelse af rum 

og fællesskab i rummene, inde og ude. 

For-projektet koster 230.000 – med kortlægning af ønsker fra lejere og brugere. Der blev også spurgt til, om der 

er uudnyttet (lofts-)plads. LK orienterede endvidere om, at børnehaven i stueetage evt. skal flytte ud af Vartov til 

foråret. Konkret forslag: Kan talerstolen på Regnbuepladsen tænkes ind i udviklingen af Vartov? 

Erik-arkitekter og Elgaard-arkitekter er inviteret til at byde ind på opgaven. 

13.  Opstart unge-indsats LK Beslutning om gennemførsel af pilotprojekt ifm. ungestrategi - elevforeninger som kredse eller 

samarbejdspartnere.  

Det blev vedtaget at indgå et etårigt samarbejde med to elevforeninger som et pilotprojekt med fokus på at blive 

klogere på en eventuel egentlig unge-indsats i de kommende år. 

14.  Ændring af Kollegiets statutter AK/RJ/L

K 

Forslaget til ændring af statuetter (jf. bilag) blev vedtaget. 

15.  Henvendelse fra Frikirkenet  KMA Det blev besluttet, at Kirkepolitisk udvalg behandler forslaget om et samarbejde. 

16.  Drøftelse af strategiseminar 

13.-14. januar 

LK/KMA Ikke behandlet på mødet – forberedes af FU på online-møde 30.11. 

17.  
Afrunding og eventuelt 

  

KMA Intet af referere 

 


