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Referat af styrelsesseminar søndag d. 6. marts – lørdag d. 7. marts 2022 i Vartov 

 

Den samlede styrelse deltog i mødet, dog med afbud fra Jon V. Sønderby, Knud-Erik Therkelsen, Rasmus Jensen 

og Steffen Ringgaard Andreasen. Endvidere med forsinkelse fra Ulla Morre Bidstrup, Morten Kvist og Louise 

Højlund Franklin (alle tre deltog fra pkt.3) samt Finn Tarpgaard. 
 

 

 INDHOLD ANSVARLIG REFERAT 

1.  

Mødestart og 

velkomst 

KMA/LK Formanden bød velkommen, også med tanke og ord om håb og afmagt i forhold til invasionen i 

Ukraine. 

KMA refererede endvidere til hendes og LK’s besøg i Billund og mødet med Grundtvigsk Forum der. 

Dér, blev der udtrykt ønske og behov for i højere grad, at ta’ Grundtvig op. Også ønsker og behov i 

forhold til medlemsudvalgets arbejde. Også i forhold til Grundtvigsk Tidende. 

I denne sammenhæng nævntes også medlemsundersøgelsen. 

KMA og Laura Lundager er inviteret til møde vedr. Venstres kirkepolitik. Louise Schack Elholm (V) vil 

invitere til en række møder. 

Flere havde deltaget i Efterskolernes årsmøde – 1/3 af en ungdomsårgang søger efterskolerne, der 

giver skolerne og foreningen en særlig stærk stemme og legitimitet. Der diskuteres skole på et relevant 

plan – i forhold til hele middelklassens unge. ’I skole med Grundtvig’ er også en reference i sådanne 

sammenhænge. 

Involvering i optakt til ny læreruddannelse, bl.a. v. LLJ, IA og KMA – også m. henvendelser fra kirkelige- 

og folkelige sammenhænge, foruden de politiske og skolemæssige sammenhænge. 

KMA og IA har haft møde med Bertel Haarder vedr. dannelse – det giver anledning til fælles indlæg. 

Grundtvigsk Forum betragtes således som knudepunkt i forhold til læreruddannelsen. 

 

 

Godkendelse af 

dagsordenen 

KMA LK gennemgik programmet for styrelsens todages seminar, der har været udsat fra først november og 

siden januar. Godt nu at kunne mødes! 

AK ønsker i løbet af mødet tid til introduktion af oplæg. 
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Godkendelse af 

referat  

KMA Godkendt.  

 BESLUTNINGSPUNKT 

2.  Vedtagelse af 

Grundtvigsk Forums 

pejlemærker 

KMA  KMA introducerede denne afrundende fase af pejlemærkeprocessen. Styrelsen foretog på denne 

baggrund den endelige og formelle beslutning af pejlemærkerne, og dermed den grundige 

beslutningsproces. Tak til sekretariatet også i denne proces.  

Nu er pejlemærkerne i brug! – et styrings- og ledelsesredskab i styrelsens og sekretariatets arbejde 

med den fortsatte udvikling af Grundtvigsk Forum 

AN udtrykte både tryghed og glæde ved proces og resultat ift. pejlemærkerne. Tilslutning hertil fra den 

samlede styrelse. Tak! 

 

 
DRØFTELSE I HOVEDUDVALG 

3.  Pejlemærker lige nu LK/IA LK og IA introducerede til pejlemærke-drøftelse i hovedudvalgene (KPU, SPU og KSPU) – bilag hertil, 

3a-3d:  oplæg til drøftelser, skitse til folkemødeprogram, kort over telt-placering på folkemøde, skitse til 

program for 150 år i hovedudvalg fra Lise og Ingrid.  

IA orienterede om, at Rasmus Matthiesen er ansat i Grundtvigs Skoletjeneste, ud af 48 ansøgere,  

spændende og kvalificerede. Rasmus Matthiesen deltager også i løbet af styrelsesseminaret med  

mulighed for at hilse på ham. 

 

• Hvad skal Grundtvigsk Forum i en international sammenhæng?  

• Hvordan bliver Grundtvigs Skoletjeneste en succes?  

• Hvordan bliver 150-året for Grundtvigs død den begivenhed, vi drømmer om?   

• Hvordan får vi vores budskaber på dagsordenen til dette års Folkemøde?  

 

 
PAUSE KL. 17.45 – 18.00 

4.  To oplæg til 

diskussion 

LH er 

ordstyrer 

Hvordan skal Grundtvigsk Forum blande sig i bispevalg? V. Ulla og Morten Thaysen  

 

Under overskriften Grundtvigsk Forum i kamp introduceredes to emner til drøftelse: 
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UMB og MT introducerede emnet: Hvordan skal Grundtvigsk Forum blande sig i bispevalg? Til emnet 

forelå et bilag 6 fra UMB og MT med baggrund for emnet. 

Der har tidl./historisk været tradition for støtte fra Kirkeligt Samfund/Grundtvigsk Forum til 

grundtvigske bispekandidaters valgkamp. Denne praksis har været indstillet, og/men vi ser 

bispevalgkampene som en anledning til drøftelse af centrale emner i kirke- og folkeliv – i det kirkelige 

miljø og ofte også i en bredere offentlig debat, ligesom vi har interesse for valg af grundtvigske 

kandidater. 

Oplægget mundede ud i en indstilling om støtte (à 8.000 kr.) til grundtvigsk sindede kandidater, der 

eksplicit forholder sig til det grundtvigske. Der forelå ligeledes en konkret ansøgning fra en af de 

aktuelle bispekandidater i Roskilde Stift, medlem af Grundtvigsk Forum. 

På baggrund af oplægget udtrykte LLJ forbehold med begrundelse i en for ’konturløs’ 

fortolkning/forståelse af det grundtvigske. En række styrelsesmedlemmer udtrykte tilsvarende 

forbehold, men med en fælles forståelse af vigtigheden af, at det grundtvigske drøftes og udfoldes i 

bispevalgkampen. Drøftelsen samles op som beslutningspunkt senere i mødet. 

MK, AK, BMR, KMA, MT, LLJ, BF, LH, MG, AG 

 

Herefter oplæg ved Kirsten og Laura:  

KMA og LLJ gav oplæg under overskriften: ”Hvorfor er faget KLM en sag for Grundtvigsk Forum?” 

 

1998: Fra klasselæreruddannelse til faglærer-uddannelse. Med Ole Vig som minister kom ønske om 

livsoplysnings-fag frem – Kristendom og Livsoplysning 

2007: Ny læreruddannelse – efter 11/9 og Muhammedkrisen. KLM-faget kom til som led i europæisk 

bevægelse m. citizenship. 

2012: Ny læreruddannelse – ny nordisk skole m. effektiv undervisning. Også udeundervisning og åben 

skole. KLM ikke et fag i skolen, men et greb til at diskutere skolens formål. Fra det 

dannelsesorienterede i læreruddannelsen til det mere uddannelsesforsknings-orienterede. 

KLM-faget toppen af isbjerget m. kulturløshed (P. Kemp).  

KLM-faget under yderligere pres nu. Bl.a modsvar hertil fra Iben B. Valentin J.– baggrund for sorg, håb 

og lykke. Genkendelse af eksistentielle emner, leve med emner, der ikke kræver enighed/uenighed. 

Skolen som deltager-fællesskab – m. grundtvigske tegn på den livsoplysende skole m. emner som etik, 

ligeværdighed, retfærdighed. KMA præsenterede emnet ind i en treklang med begreberne 

Medborgerskabsrettet, Religionsfagligt, Idehistorisk. 

Fagets bredde vanskeliggør afgrænsning – hvad omfattes ikke i faget? 
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Tidl. mange fagligheder i faget – hvor bliver det af i det nye fag? I stedet for at arbejde med de store 

fortællinger –etisk, religiøst, eksistentielt, litterært, bliver det i højere grad den psykologiske fortælling 

– om det enkelte, selvberoende menneske. Når K’et, kristendomskundskab glider ud af faget. Der 

tænkes nu eksklusivt/ekskluderende om K’et. 

Til den videre drøftelse præsenterede alternative navne til livsoplysningsfaget: 

Demokrati- og kristendomskundskab 

Etik- og kristendomskundskab 

Medborgerskab- og kristendomskundskab. 

Troen er ikke en skolesag, men er kristendomskundskab en skolesag? 

MK: Evnen til at se sig selv ude fra, og som en synder, fuld af fejl og fortræd – det er Guds blik på 

mennesket. Og en invitation til at se sig selv, og alt menneskeligt, med dette dobbeltblik. Det findes 

ikke andre steder end i det Det Nye Testamente, om end det er på vej i græsk-romersk filosofi.  

AK: Kristendommen giver os sprog for liv og menneskelighed; derfor må kristendomskundskab med i 

livsoplysningsfaget. 

BMR: Kristendommen kan rumme de andre/det andet – en kommentar med inspiration fra Libanon. 

UMB: Altid et grundtvigsk anliggende, at historien er forudsætninger – i det hele – i litteratur, 

arkitektur, m.v. Og derfor er det kristne en skolesag. 

IA: Syndsbevidsthed er ikke et politisk argument! 

LMS: Kristendom, frem til 1998 i læreruddannelsen, grundlaget for alle andre fag – som baggrund og 

forståelse for alle andre fag, for dannelse og for læring. 

AG: Kristendom som udgangspunkt for tilværelsesforståelse. Det skal foldes ud! 

KMA: Store forandringer i ungdomsgruppe og -kultur, men fortsat en positiv aha-oplevelse i de 

studerendes møde med KLM-faget. Derfor et så interessant fag at undervise i. 

Stærk politisk lobby fra Grundtvigsk Forum på dette felt – Tak og respekt! Lovgivnings- og 

bekendtgørelsesprocessen udsat i op til et år. Også dette emne og samtale samles op senere på 

mødet mhp. den videre strategi. 

 MIDDAG KL. 19.00 – 20.00 

5.  

Tre oplæg til 

diskussion 

MFT er 

ordstyrer 

Hvor er det grundtvigske i migrantsammenhænge? V. Birgitte R. Møldrup og Asta Gyldenkærne 

 

BRM: 

Hvordan arbejder man? Eks. i Haderslev Stift en migrantpræst i hvert provsti, og med en 

koordinerende præst for arbejdet. 
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Eks også: Forum for tro og liv i Vejle (’religionernes råd’) 

Og på nationalt plan: www.religionsmoede.dk og www.interchurch.dk Folkekirkens Migrantsamarbejde 

har udviklet ’provstisamarbejdet’ – for nydøbte/nydanskeres fortsatte tilknytning til Folkekirken – m. 

otte provstier, og flere søges. 

Aktuelle rapporter: Fra pendler til landsbybeboer – en undersøgelse af Rumænske ortodokses 

forventninger til Folkekirken, bl.a. m. formulering af et ’gæstfrihedsbud’. 279 migrantmenigheder i 

Danmark. 

Anden rapport: Forventninger til Folkekirkens møde med nye danskere (14% af befolkningen) – en 

’almindeliggørelse’ af arbejdet som en del af folkekirkens arbejde. 

 

AG: En fortælling fra Ishøj – det spektakulære og det almindelige. 

Efterspørgsel efter ’almindeliggørelse’ – ’køligheden’ værdifuld. Den danske gudstjeneste opsøges, 

også tilbuddet om museumsbesøg i skoleferier. Surdejen, der vokser, mens vi sover – det før-politiske, 

og ’offentlighedsteologien’, og det historisk-poetiske. 

 

BRM:  

Migranter, Grundtvig og det kirkelige: 

Gæstfrihed og fremmedhed/andethed – i fortid og nutid – fremelskede traditioner og liturgier gives 

videre i dag. Broen som billede. 

Det dobbelte medlemskab må tages op på ny – Folkekirke og migrantmenighed 

Migranter, Grundtvig og det folkelige 

Er folkelighed diakoni? 

 

AG: 

Ros til Birgitte R.M. for indsatsen for migrantarbejdet, bl.a. om folkelighed og diakoni som motivation i 

arbejdet. Omvendt er der brug for, at ord som mission og dialog støves af. Altså brug for grundtvigsk 

kyndighed for almindeliggørelse og selvfølgelighed i migrantarbejdet. 

 

BRM: 

Ønsker for arbejdet med ’migranter og Grundtvig’: Arbejde videre med almindeliggørelse. Brug for 

bevidst og prioriteret fokus i dette arbejde. 

 

Oplæg om det grundtvigske skole- og menneskesyn v. Mette Sanggaard 

 

http://www.religionsmoede.dk/
http://www.interchurch.dk/
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Det grundtvigske skole- og menneskesyn – m. inspiration fra bogen World-centered Education – A View 

for the Present af Gert Biesta (pejlemærke to) – elever er blevet gjort til middel for OECD-mål. 

Biesta ikke optaget af dannelse, men uddannelse og skole. 

Iflg. Biesta tre forhold på spil i education/uddannelse/skole: 

Kvalifikation 

Socialisering 

Subjektifikation – m. indefra-vinklen: Jeg. Hallo, er der nogen hjemme?! – er iflg. Biesta spørgsmålet til 

eleven. Ikke spørgsmål om at blive sig selv, men et selv. Hvordan vi er mennesker. Selvet er et 

spørgsmål om uddannelse, pædagogik, frihed, etik. Her er jeg, og hvad vil/kan jeg bruge det til? 

Tidl. elev-centreret eller curriculum-centreret undervisning – Biesta taler for verdens-centreret 

undervisning, helt uden at snakke om dannelse. 

Om at komme til en voksen-relation m. verden, bl.a. relevant i forhold til klimakrise og 

identitetsspørgsmål. Iflg. Jonas Lieberkind har danske unge stor viden om eks. demokrati, men er 

svage i/til handling. 

 

Anna Kolind delte digt om sprog, og om at sætte ord på verden. Digtet er af Uffe Harder – Ta’ ordet 

tilbage, fra 1982. /Ta’ bladet fra munden. 

KMA: Tak! 

UMB: Hvis dannelsesbegrebet er overflødigt, iflg. Biesta, hvilke ord bruges så – kompetence? 

MSS: Læring er procesbegreb! Handler om at blive sig selv – at finde sig selv er psykologi! 

LLJ: Subjektifikations-hændelsen! Noget, der hele tiden foregår, og som undervisningen skaber rum for 

– Biesta også interessant som demokrati-tænker. 

 

Grundtvigsk Forum som organisation v. Birgit Fuglsbjerg og Mette Geil 

 

BF og MG introducerede emnet Grundtvigsk Forum som organisation, under overskrifterne: 

Vedtægter og forretningsorden 

Nye og flere medlemmer i Grundtvigsk Forum 

Notat fra oplæg og drøftelse af emnet indgår herfra i medlemsudvalgets arbejde. 

 

 BESLUTNINGSPUNKT 
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6.  

Stillingtagen til 

beslutninger i forhold 

til dagens oplæg 

MG er 

ordstyrer 

Opsamling – fra drøftelse vedr. det grundtvigske i migrantsammenhænge: KPU fortsætter denne 

drøftelse og vender tilbage til styrelse m. oplæg og indstilling vedr. emne om dobbeltmedlemskab i 

forhold til Folkekirken. 

 

Styrelsen gen-bekræftede tilsagn til fortsat engagement i forhold til KLM-sagen. 

 MANDAG D. 7. MARTS – STYRELSESSEMINAR FORTSAT 

 MORGENMAD OG MORGENSANG MED KOLLEGIET OG SEKRETARIATET KL. 08.00 – 09.00 

 OPLÆG KL. 09.00 – 10.00 

7.  Hvad skal Grundtvig 

lige nu?  

LK Oplæg ved Katrine Vogelsang, fiktionschef på TV2, og Maya Ilsøe, manuskriptforfatter.  

 

Katrine Vogelsang og Maya Ilsøe deltog i mødet og orienterede åbent om TV2’s programmæssige 

satsning på Grundtvig, hvor inspirationen har taget udgangspunkt i O. Korsgaards Rundt om Grundtvig. 

Et meget stort stof og der produceres 12 afsnit. 

Der higes efter fælles mødesteder – og dette bliver en fortælling om det fælles bedste, m. Grundtvig 

som hovedkarakter – og m. Münster og Karoline Amalie som side-karakterer i en række plot-lines. 

Lanceres i 2026. Drama, ikke dokumentar. Der satses på det brede publikum – m. ligeværdighed i 

borg og hytte, en linje som også indgår i TV2’s strategi m. overskriften Alt det vi deler – m. lige-

værdighed og folke-lighed. Altså m. Grundtvig i koncern-strategien! – og med Højskolesang og 

sangudvalg i organisationen. Grundtvig ’opdagede’ folkeligheden – ikke noget han ’skabte’. 

 

 
TUR I VARTOV KL. 10.00 -10.30: Kristoffer, Mads og Marie viser rundt i Vartovs gemte gemakker 

 PAUSE KL. 10.30 – 10.45 

 OPLÆG KL. 10.45 – 11.30 
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8.  Økonomien bag en 

god sag 

LK Om arbejdet med forretningsudvikling i Diakonissestiftelsen: 

 

Mogens Madsen, bestyrelsesformand i Diakonissestiftelsen deltog i mødet og orienterede om 

organisationens strategiske arbejde m. økonomi og bygningsmasse. Diakonissestiftelsen er en 

almennyttig erhvervsdrivende fond, non-, m. 450 ansatte, 30 i ledergruppe og dertil mange frivillige. 

Bygningsmassen centreret på Frederiksberg og i Gentofte, efter salg af sjællandsk gods og sommerhus 

i Nordsjælland. Der sælges ikke fra kernen, m. 50.000 etagemeter.  

Der fejredes 250-års jubilæum i 2013 og Emmaus-kirken blev genindviet i 2015. 

Løbende strategiarbejde m. både in- og ekstern involvering. Godt brand og godt værdigrundlag, hvor 

bl.a. omhyggelighed hører med. 

Konsulenterne Mobilise er involveret i Strategi 2030. Der arbejdes løbende m. flere strategiske 

scenarier. Fokus både på indtjening og brug af midler. Egenkapital på 350 mio., hvor bygninger ikke er 

sat til markedsværdi. Likvid kapital 100 mio.  

70 kirkelige- og sundhedsfaglige erhvervslejemål, 1700-2100,- kr. pr. kvm. 

Årligt bankmøde og mange realkreditlån, ikke fastforrentede lån, mest mulig afdragsfrihed. Også 

arbejde m. værdipapirer, kapitalstrategi og risikostyring m. min. 7% afkast årligt. 

Flere bundlinjer – økonomisk, socialt, miljømæssigt, bæredygtigt og i relation til FN’s 17 Verdensmål. 

Betragter organisationen selv som ’developer’ af bygningsmassen. 

Finn Junge Jensen, tidl. CBS-rektor, bestyrelsesmedlem og ressourceperson på det økonomisk-

strategiske felt. Grundtvigsk Forum velkommen til at holde kontakt m. både ham og 

Diakonissestiftelsen. 

 BESLUTNINGSPUNKT 

9.  Grundtvigsk Forums 

økonomi i fremtiden 

v. Økonomiudvalget 

LK/KMA LK introducerede  

¼ af årets budget kan bruges på folkeoplysning i dag. 

Ejendommen udgør 95% af omsætningen i dag. 

Erhvervsudlejning er stabil – og konferencen giver penge. 

Der er flere muligheder for at skabe en større økonomi. 

Hvordan kan værdien af huset Vartov aktiveres? 

Vi kan øge omsætningen markant frem mod 2026. 

Tre store og tre små forretningsområder: 

Faste lejemål, Konference og Funding er de store. Medlemmer, Arrangementer og Private donationer 

er de små.   
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Maksimering af indtjening på faste lejemål, i dag lejegennemsnit på 1291 pr. kvm., mod markedspris 

på 1650 pr. kvm. Ny udlejningspris på 1548 pr. kvm. I dag viderefaktureres ikke alle omkostninger og 

vi mister omkr. 1 kr. pr. kvm., der rengøres af Vartov/Grundtvigsk Forum. 

 

Øget kommercialisering af konference – i dag mange lukkedage i konferencen. Prissætning baseret på 

folkeoplysning, ikke lokalernes kommercielle potentiale. Der er efterspørgsel fra lejere på mødelokaler, 

men prisen er for høj. 

 

Satsning på fundraising 

Andre foreninger har donationer fra fonde som strategisk forretningsområde. 

Vi har historisk rejst mange og små beløb. Der er hverken gengangere eller strategiske partnere på 

området. 

 

Øvrige forretningsområder m. potentiale: 

 

• Udvikling af forretning omkring medlemmer 

• Strategisk prissætning på arrangementer 

• Støtte fra privatpersoner 

 

Implementering vil ske i to faser:  

1. Øget kommercialisering og åbningstid i konferencen 

2. Satsning på fundraising 

 

Styrelsen godkendte oplægget til det fremtidige arbejde med foreningens økonomi – med et 

opmærksomhedspunkt ift. fortsat at kunne inkludere mange (også uden store økonomiske midler) 

både hvad angår lejemål i Vartov og som gæster i huset.  

 

Arbejdet fortsætter herfra i regi af økonomiudvalget og budget-drøftelser i FU og styrelsen med 

sekretariatet som tovholder på tværs.   

 FROKOST KL. 12.30 – 13.30 
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 OPLÆG KL. 13.30 – 14.30 

10.  Forslag til et nyt 

gammelt Vartov 

LK Elgaard Architecture var til stede på mødet og præsenterede fondsprospekt med udgangspunkt i 

Vartovs bygningshistorie, med nedslag 1724/44, 1816/56, - med oprindeligt store sale, og frem til det 

aktuelle udviklingsprojekt. Der er løbende bygget til og om, og derved er nogle af de oprindelige 

bygningsmæssige kvaliteter ved Vartov forsvundet. Nuværende lejemålsoversigt blev præsenteret i 

sammenhæng med oplæg til fremtidig lejemålsplan, udviklet i overensstemmelse med Nebelongs 

oprindelige arkitektur og rumopdeling i Vartov med udnyttelse af bygningernes fortæller-værdi. Der 

tænkes i breakout-spaces i kontormiljøerne, fælles køkkenfaciliteter, og gode løsninger i forhold til 

flugtveje. Tilbageføring af loftskarakter, m. fritliggende spær, på øverste etage, og dermed afskaffelse 

af de lange korridorer. Dialog-emner med Slots- og Kulturstyrelsen blev ligeledes præsenteret. 

Der blev spurgt til faseinddeling af renoveringsprojektet. Der opstår en åbning med forventet opsigelse 

af lejemålet for børnehaven i stueetagen, hvor Elgaard foreslår spisesal og hovedkøkken etableret. I 

denne sammenhæng nævntes det endvidere, at det vil være en kæmpegene, hvis Vartov skal være 

under ombygning i f.eks. ti år. En veltilrettelagt, og komprimeret, faseinddeling er af stor vigtighed, 

naturligvis sammenholdt med økonomisk råderum og muligheder.  

Resultat af farve-arkæologisk undersøgelse blev ligeledes præsenteret. Vartov har altid fremstået 

’dæmpet’, Vinduer og facade er ikke medtaget i projektet t. nu. Gerne tænkes med på sigt (FT). 

Proces- og byggeprogram, m. tekniske udfordringer, blev også præsenteret – fra styrelsesmødet 7.3.  

til indflytning! – undervejs med ansøgninger om byggetilladelser til Slots- og Kulturstyrelsen og 

Københavns Kommune.  

158 mio. plus moms, i alt 197 mio. kr., med rådgiverhonorar på 16%. 

Kælder, Stueetage, 1. sal, 2. sal, fraset kælder er hver etage på ca. 2100 kvm. Der blev spurgt til, om 

der er mulighed for at skabe ekstra kvm. i Vartov – det synes der ikke at være mulighed for. Men 

mulighed for at skabe et Vartov med bedre rum og mulighed for øget indtjening. Kælder for mørk til 

brug og loftsrum allerede udnyttet. Fare for både at finde bly, PCB, asbest og skimmel.  

Der blev ligeledes spurgt til lydforhold i rummene. 

Forslag om akustisk pudset loft. Forventet kvm.-pris for lejemål efter renovering? – evt. vurderet i 

samarbejde med ejendomsmægler. Forventet kvm. pris er i dag 1650 og nyrenoveret 23-2400 kr. pr. 

kvm. 

Styrelsen gav tilsagn til at følge det overordnede princip, dvs. retningen i det præsenterede 

renoveringsprospekt for Vartov. Aktuelt, efter pandemien, og nu den ustabile situation omkr. Ukraine, 

ses stigninger på byggeri med op til 50-100 %.  
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Nu indledes arbejdet med fondsansøgninger. 

 PAUSE KL. 14.30 – 15.00 

 BESLUTNINGSPUNKT 

11.  Nyt Vartov MS er 

ordstyrer 

Styrelsen beslutter den videre proces for nyt Vartov  

MS samlede op på besøget 

For-projektet med Elgaard hermed afrundet (250 t.kr,), dog med overdragelsesmøde med 

fredningsmyndighederne. 

 

Opfølgningsmøde med Slots- og Kulturstyrelsen 

Faseinddeling og prioritering 

Udarbejde businesscase på fase 1 

 

LK: Høj prioritet ift. spisesal – mhp. fællesrum i Vartov, og nyt stort rum at invitere ind i på Vartov. Også 

med nytænkningen omkring biblioteket, også m. fordybelsesrum (KMA), og gerne med inddragelse af 

facade-og vinduesarbejde (FT). Go’ idé med den åbning af en butik i Vartov vil gi’ – inviterende (BRM). 

Visionært projekt (MK), fortsat gerne med lejere, som ’vi er i familie med’.  

Der blev spurgt ind til den videre fundingfase, tidsmæssigt og økonomisk ift. fremtidige udlejninger  

Realdania blev nævnt som mulig fremtidig partner (AK). Der efterlystes klarhed om, hvilket kulturmiljø 

vi ønsker at skabe fremover i bygningen Vartov (BF) – forretningsmodel mhp. opfyldelse af formål 

(KMA), f.eks. med spisesalen, både med opfyldelse af formål, og mhp. udvikling af forretningsplan. 

Styrelsen lader sig repræsentere ved kommende møde i Slots- og Kulturstyrelsen. 

 
AFRUNDING OG AFLUTNING 

12.  Afrunding og 

afslutning – eventuelt  

KMA/UMB Rasmus Matthiesen, nyansat i Grundtvigs Skoletjeneste, pr. 1. april, deltog under dette pkt., m. 

gensidig præsentation. Velkommen til arbejdet! 

Afrunding ved KMA og UMB: 

Ny vejledning for tilsyn i friskolerne (fra UVM 14.12.21) – Grundtvigsk Forum står bi i dette forløb, bl.a. 

m. kommende høringssvar. Igen m. stramninger i tilsynsopgaven (KMA). 
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Medlemsudvalget genopstået – med månedlige møder i den kommende tid (LS, LLJ, UMB og MS) - og 

med oplæg på styrelsesmødet i maj, som foregår på Den Frie Lærerskole i Ollerup. 

Efterlysning af kandidater til biblioteksudvalg – LHF melder ind og KET spørges om samme. 

Møde og mødeformer – gerne også fremover et styrelsesseminar som vi har disse dage. En god 

oplevelse af Forum-tanken i forbindelse med dette møde, også m. input ude fra og m. tid til 

temadrøftelse. Godt m. adskillelse af konstituering og styrelsesseminar (AK). 

Spørgsmål rundet af UMB – hvordan bevilling skal ske fremover vedtages i go’ tid forud for kommende 

bispevalgkamp. 

IA spillede ind med tanker/planer for, hvordan kandidater og bispevalgkampen kan få plads i 

Grundtvigsk Tidende. 

13.  Eventuelt møder i 

hovedudvalgene 

 Der blev afholdt møder i alle hovedudvalg – KPU, SPU, KSPU med separat invitation og dagsorden. 

Tak for et godt møde, godt at kunne mødes igen! 

 

For formand Kirsten M. Andersen og sekretariatsleder Lise Korsgaard 

 

/ Mette Geil / Andrea Koch  

 


