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Referat af Styrelsesmøde i Grundtvigs Forums styrelse, afholdt på Vartov, mandag 5. september kl. 10.30 – 17.30, og med efterfølgende middag på Vartov-
Kollegiet. 
 
Samme dag holdtes også hovedudvalgsmøder med separate dagsordener og referater. 
 
I mødet deltog den samlede styrelse, dog med afbud fra Asta Gyldenkærne, Asbjørn Nielsen, Rasmus Jensen og Birgit Fuglsbjerg. Medarbejdere fra 
sekretariatet deltog, hvor de havde indspil og medspil i forhold til dagsordenen. Tak også for det! 
 
Punkt Indhold Ansvarlig Beskrivelse 

1.  Mødestart KMA Velkomst ved formanden 

 
Godkendelse af dagsordenen 
 

 Gennemgang og godkendelse af dagsordenen, bl.a. med henvisning til ny visuel 
identitet 

 
Godkendelse af referat fra sidste 
styrelsesmøde  

 Referat fra sidst afholdte styrelsesmøde er udsendt (Bilag)  

 WORKSHOP Kl. 10.40-12.15 

2.  Det nye Vartov  
Workshop med styrelse og sekretariat 

LK / MS Sekretariatslederen indledte punktet og bød velkommen til Malte Ystrøm Madsen 
(MYS), kommunikations- & udviklingskonsulent i Kirkefondet.  
MS introducerede den kommende workshop med styrelse og sekretariat om Vartov 
som centrum for ånd og fælles liv - bl.a. med brug af Hvad nu hvis-post its.  
Der er modtagerafslag fra Realdania på ansøgning om projektudvikling – der er i 
afslaget konstruktiv kritik om skarpere vision – mhp. indhold, aktiviteter, målgrupper 
mv. Workshoppen ligger derfor på et godt tidspunkt forud for kontakt med øvrige 
fonde. 
MYS orienterede om udvikling af vision for uKirke på Vesterbro, bl.a. m. ejerskab, 
samskabelse og kommunikation som udfordring. Eksempel på aktivitet: Før jeg dør-
spillet og brug af levende billeder, VJ. Fokus på arbejde m. projektledelse, 
frivilligledelse, relationer og kultur. Inddragelse og mod til at ’lade risene brænde på’ – 
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og tag snakken. Lydanlæg viste sig som vejen til mandlige frivillige. Balance mellem 
forudsigelighed (ligeværdig/faciliterende samskabelse) og uforudsigelighed 
(styret/ansvarliggørende samskabelse) – og mellem Kirken som central aktør og 
menighed/lokalmiljø. 
Hvis behov? – forskellige behov afspejles i forskellige organisations- og 
arrangementstyper 
uKirkens manifest: Fordi tro betyder noget, Fordi vi er sammen om livet, Debat om 
livet, Kæmper for at være modig kirke, uKirke er hva’ du gør det til – 
JS spurgte ind til processer: Mål defineret sammen med unge. 
FT spurgte ind til etablering af unge-netværket: Netværk og tid -eks. i forhold til Mad & 
Musik-konceptet – forskelligt at involvere gymnasieunge, der typisk kommer i grupper 
af fem-ti, mens uni-studerende typisk kommer alene eller et par stykker sammen. 
Et nyt koncept er Kvartlivs-kirken – 
Herefter Lego-leg i bord-grupper ud fra spørgsmålene: 
Hvad er det for en forandring i samfundet vi gerne vil skabe med Vartov? 
Hvad er Vartovs almennyttige rolle/opgave? 
Hvem besøger fremtidens Vartov? 
Hvem skal være en del af huset – og hvad er deres ærinde i Vartov? 
Hvorfor kommer de her – og hvad tager de med hjem? 
Hvilken stemning vil vi gerne skabe i huset? 
Hvilke muligheder skaber Vartov? 
Hvad kan huset som andre kultur- og forsamlingshuse ikke kan? 
På denne baggrund udfoldede kreativiteten sig i fire bord-grupper, der efterfølgende i 
plenum præsenterede tanker og idéer i ord og Lego-bryggeri. Fra grupperne blev 
desuden Hvad nu hvis-post its givet ind til den videre proces. 
 

  
FROKOST 12.15-13.00 
 

  
BESLUTNINGER Kl. 13.00-14.30 
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3.  N.F.S. Grundtvigs Pris  IA IA introducerede fra FU tre indstillinger til modtagere af N.F.S. Grundtvigprisen. På 
denne baggrund, og efter drøftelse, vedtog styrelsen modtageren af dette års 
prismodtager. 

4.  Ny medlemsstrategi  LS LS fremlagde på vegne af medlemsudvalget (LS, LLJ, UMB og MS) resultater og 
indstillinger fra udvalgets arbejde, forår og sommer ’22. 
Foruden Studenterkredsen opsøges Vartov nu af unge/elevforeninger fra Krogerup, Ry 
og Egmont Højskolen som led i pilotprojekt med brug af Vartov. Vigtigt, at vi placerer 
os mellem tillid og kontrol, f.eks. ift. nøgleudlevering. Styrelsen fulgte indstillinger fra 
medlemsudvalget, og udvalgets resultater præsenteres som led i formandens 
beretning på årsmødet. Udvalgets arbejde blev taget imod med tak, og et godt 
eksempel på, hvordan pejlemærkerne kan ’få ben at gå på’. 
Navn på loftsrummet, i dag/altid kaldt Kredsen, åbnes i samtale med brugere. Og 
tilskud vil ikke alene kunne søges af medlemmer, og ikke blot til nyt-nyt! I forhold til 
åbning/samarbejde m. unge er der tale om et års pilotprojekt, med sekretariatet som 
tovholder, og fortsat enkelte emner til videre afklaring i medlemsudvalget. Det ser vi 
frem til! 

5.  Økonomi og vedtagelse af budget 2023   LK/TD  LK indledte punktet under overskriften – ’vi har brug for at bruge flere penge for at 
virke mere i verden’. Forretningsplanen vil skabe grundlag for øgede indtægter, 
således, at vision og plan kan implementeres. 
 
Forretningsplanens hovedpunkter: 
Regulering af husleje 
Regulering af priser i konferencen 
Ny forretning ift. rengøring 
Ny medlemsstrategi 
Nye priser på arrangementer m.v. 
 
Poster, der skal finansieres med øgede udgifter i 2023 er følgende: 
Implementering af strategi og pejlemærker 480t. 
Øgede lønudgifter til strategi og pejlemærker 933t. 
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Implementering af forretningsplan 535t. 
Vedligehold 450t. 
Inflation 300t. 
Renteudgifter som følge af låneomlægning 565t. 
I alt 3,2 mio. 
 
Merudgiften finansieres delvist af en forventning om øget omsætning som følge af 
implementering af forretningsplan og mindre justeringer på diverse poster i det 
samlede budget.  
 
Årets resultat i 2023 er derfor budgetlagt til at blive en merudgift på 1.485.000. Denne 
merudgift dækkes af midler der er sat fri gennem låneomlægning i foråret 2022.  
 
Indeholdte aktiviteter i budget 2023: 
 
Fornyelse af folkeoplysning - skoletjeneste 
Fremtidens fællesskab – implementering af medlemsstrategi, bidrag til andre 
foreninger, medlemskommunikation 
Stemme i offentligheden – synligt Grundtvigsk Forum, Global Grundtvig, udvikling af 
kommunikationsplatforme, udvikling af Grundtvigsk Tidende 
Udvikling af Vartov – revitalisering af Vartov, gentænkt bibliotek 
 
Styrelsen tilsluttede sig på denne baggrund de budgetmæssige principper, som ligger 
til grund for budgetarbejdet og -indstillingen. Styrelsen tilsluttede sig desuden oplæg 
til huslejejusteringer – til markedsvilkår, prisjusteringer og udvikling af ’pakker’ i 
konferencen og endelig håndtering af økonomien ift. rengøring. 
 
TD oplyste, at der er venteliste af potentielle lejere i Vartov, ift. lokaler udlejet på 
markedsvilkår. 
 
På denne baggrund blev forretningsplan og Budget 2023 indstillet til styrelsens 
godkendelse, og Godkendt!  



   

Grundtvigsk Forum     Telefon 4193 9000    CVR. 56 85 24 17 

Vartov    vartov@vartov.dk    

Farvergade 27        Danske Bank DABADKKK 

1463 København K    www.grundtvig.dk    DK 51 3000 3119080339 

 
Halvårsregnskab blev desuden taget til efterretning, jf. her referat af FU-møde 15. 
august 2022. 
 

  
PAUSE 14.30-14.45 
 

  
DRØFTELSER OG ORIENTERINGER KL. 14.45-16.15 
 

6.  Evaluering af Folkemøde og Himmelske 
Dage  

LK/IA KMA indledte dette evalueringspunkt – med oplevelse af ’gode takter’ omkr. 
Folkemødet, et vigtigt sted at være med. Omfang og indhold i et fortsat engagement i 
Himmelske Dage drøftes i KPU, som laver indstilling herom til styrelse. Det ser vi frem 
til! 
FT orienterede fra Kulturmødet på Mors, hvor Grundtvigsk Forums engagement var 
båret af frivillige kræfter, især FT – i et omfang, som det ikke vil være muligt fremover. 
Muligt at ’hooke op med vennerne’ – i de frie skoler? (MSS) 
Det skal prioriteres! – også en måde, at gøre det grundtvigske gældende på (BRM). 
Kan Skoletjenesten præsentere et æstetisk produkt? (LFH) – Gå ud med 
Samtalekortene! (AK). Styrelsen konkluderede efter denne debat, at tilstedeværelse 
også ved Kulturmødet på Mors prioriteres – tilbage står prioriteringen af, hvordan 
kræfterne også her bruges bedst (LK). En rigtig prioritering, når sådan en indsats sker i 
forlængelse af/i sammenhæng med allerede prioriterede indsatser. LK nævnte, at 
sekretariatets ikke-prioritering af denne opgave i år hang sammen med Grundtvig-
festivalen i år – Grundtvig lever! I 150-året for Grundtvigs død. Opgaven er taget ind i 
sekretariatet fsva. 2023 (LK). 
 

7.  Drøftelse af mulig organisationsændring i 
forbindelse med byggeri  

KMA KMA orienterede om kontakt t. advokat Bruno Månsson vedr. evt. fondskonstruktion 
omkr. Vartov, fordelagtigt i forhold t. moms og SKAT ved den forventeligt store 
investering i revitaliseringen af Vartov.  
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Der var fra styrelsen spørgsmål til oplægget, og betænkelighed herved. Der ønskes 
’second opinion’ fra anden advokat.  
LK orienterede i denne sammenhæng også om drøftelse m. Lars Autrup, direktør i 
Arkitektforeningen, om projektledelse og økonomistyring ifm. f.eks. store 
renoveringsprojekter. Emnet følges tæt af styrelsen i det videre mhp. opfyldelse af 
foreningens formål og de foreningsmæssige rammer herfor. 
 

8.  Orienteringer fra formand, udvalg, 
sekretariat, akademi og bibliotek  

KMA/JS/
MT/LH/IA
/LK 

KMA orienterede om konference vedr. læreruddannelsen, 6.9. Fra formand og 
næstformand forelå der forslag til pressemeddelelse om, at Folkekirken fritages for 
undtagelse af ligebehandlingsloven. Styrelsen gav sit tilsagn til, at pressemeddelelsen 
nu udsendes fra Gr. F. Tak for initiativet! 
 
LK orienterede fra sekretariatet/Vartov m. travlhed om Grundtvig-festivalen Grundtvig 
lever! Se også ny hjemmeside – en lanceringstid! Også m. Grundtvig-karavane ud i 
landet m. performances. Aktuel orientering vedr. personale.  
 
IA orienterede fra Grundtvig-Akademiet om 

- udsættelse af I skole med Grundtvig. 
- Global Grundtvig 
- Udgivelser 
- Undervisning 

Tak for orienteringen! 
 
MT orienterede fra KPU om Rødding-konventet, omtalt af Ole Juul i KD. Orienterede 
ligeledes om 4. november-konference om forhandlingsret i Folkekirken. 
 
LFH orienterede fra KSPU om Samtalekort og november-konference om 
folkeoplysning – og om udvalgets ’genopfindelse’ af sig selv m. nye emner/temaer. 
 
JS orienterede fra SPU om I Skole med Grundtvig, og skole-medlemskaber af Gr.F., 
samt prioritering af mærkesager. 
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LJJ orienterede om uddelingsmøde i N.F.S. Grundtvig-fond - indkommet 53 
ansøgninger, og midler uddelt for 1,37 mio. kr. Uddeling sker på fødselsdagen den 8. 
september. 
AK orienterede fra et smukt og poetisk arrangement på ’dødsdagen’ den 2. september. 
 
LS takkede fra Båring-mødet for bevillingen på 10t. – i år et godt møde med 40 
deltagere. Godt oplæg ved Andrea Koch, flot! 
 
BRM orienterede fra initiativet/samarbejdet Samtale om tro – tak, og styrelsen 
orienteres fremover løbende. 
 
KMA og LK orienterede om årsmødet. Næste styrelsesmøde vil være fredag den 11. 
november, og ikke 11.-12. november, som tidl. udmeldt. 
  

9.  Eventuelt og Afrunding af mødet  KMA Intet at berette 

 
  

PAUSE Kl. 16.15-16.30   
 

10.  HOVEDUDVALGSMØDER Kl. 16.30-17.30 
 

 
For referat Mette Geil/LK/AAK 
 


