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Referat af styrelsesmøde ifm. årsmøde i Grundtvigsk Forum 
 

Fredag d. 28. oktober 2022 i Vartov kl. 11.15-13.30 
 

I mødet deltog den samlede styrelse med undtagelse af Steffen Ringgaard Andresen, Louise Højlund Franklin, Rasmus Jensen, 
Birgitte Rosager Møldrup, og Lis Mærsk Staunstrup  
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Punkt Indhold Ansvarlig Referat 

 Indledning v. formanden KMA KMA bød velkommen, og nævnte, at det planlagte, forudgående FU-møde var aflyst, 

idet der var identiske dagsordener 

Ny visuel identitet nu helt gennemført 

Kulturnatten også nævnt som et godt livstegn i Vartov 

1 Godkendelse af dagsorden  Dagsordenen godkendt 

2 Godkendelse af referat fra styrelsesmøde 

6. september 

 Referatet godkendt,  

Referater af FU-møder 15.8. og 29.9. afventer udsendelse 

 

3 Årsmøde 2022 KMA/LK AAK gennemgik køreplan for årsmødet, jf. det udsendte program 

Årsmødet indledes i Arbejdermuseets festsal og med Peter Bendix Pedersen som 

foreslået dirigent  

Deltagerantal omkr. 115 og dertil medarbejdere 

4 Orientering om Gentænkt Grundlovsdag LK LK introducerede til initiativet Gentænkt Grundlovsdag, hvor Lise Korsgaard er 

forperson – og med Olav Hesseldahl som ankerperson også – der er sendt 

projektansøgninger til såvel Tryg- som Nordea-fonden 

AK: Udtrykte støtte til initiativ til projektet – og med forslag om, at de kommuner, der 

tidl. var involveret i forhold til Demokrati-piloter kontaktes/involveres: Holstebro, 

Syddjurs og Hjørring. 

KET: Foreslog desuden kontakt til Vejen Kommune v. kommunaldirektør Ole Sloth, 

der bl.a. er optaget af kommunens karakter af ’demokratiets vugge’ 

MSS: Inviterede til kontakt til Sydfyn/Svendborg Kommune m. Demokratifestivalen i 

Ollerup 

BS: Ros og anerkendelse til projektet, åbnede for vinkling/kobling mellem 

Grundloven og klima 

KET: Nævnte at som klima er fraværende i oplægget er mindretal det også, og bør 

tænkes med. Påpegede, at hvor ’nationer’ er nævnt i projektbeskrivelsen skal det 

være ’stater’ 

Der er i projektbeskrivelsen og ansøgninger herom tænkt tre stillinger ind – som der 

vil skulle skabes plads til i sekretariatet på Vartov 
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Se endvidere referat af FU-møde 29.9. om samme emne 

5 Formanden KMA Formanden orienterede om kontakt med Kristeligt Dagblad som optakt til årsmødet 

– interesse for ’krigen’ som tema for årsmødet 

KMA orienterede fra Folkeoplysningsdag i DFS, der har indstiftet en 

folkeoplysningspris – i år gået til Vilde haver-projekt. Overvejelser om de forskellige, 

måske lignende, priser 

Formanden henviste til liste over nye medlemmer, og nævnte en i det hele taget go’ 

strøm af nye medlemmer. Styrelsen godkendte de nye medlemmer, som dermed 

også har mulighed for deltagelse i det forestående årsmøde. 

Det blev oplyst, at der til årsmødet er omkr. 37 for sent tilmeldte deltagere – 

styrelsen vedtog at indstille til årsmødet, at også disse medlemmer og deltagere i 

årsmødet opnår stemmeret til årsmødet 

Ansøgninger: 

Fra Bylderup Bov – stort, årligt tilbagevendende folkeoplysende 

forsamlingshusmøde. Et vigtigt sted og initiativ på egnen (AG): Bevilget 5 t. 

Der forelå i øvrigt ansøgning fra Grundtvigsk Forum Ringkøbing – foredragsprogram 

med syv foredrag hen over vinteren. 

Bevilget: 6 t. 

 

Tidspunkt for styrelsesseminar i marts blev vendt: Aftalt til mandag-tirsdag den 6.-7. 

marts fra kl. 12 - kl. 12 

 

6 Sekretariatet LK LK henviste til færdigt Visionsoplæg vedr. Vartov – sendt t. Knud Højgaards Fond. 

Rundsendes til styrelsen til evt. yderligere kommentarer. 

LK orienterede om budgetarbejdet for 2023 – bl.a. i relation til huslejereguleringer i 

Vartov. 

Ny rabatstruktur i Vartov blev præsenteret og omdelt til orientering og drøftelse. 

LK henviste endvidere til regnskabsstatus – det budgetterede underskud ’rammes’! 

– udtryk for meget højt aktivitetsniveau og prioriterede strategiske indsatsområder. 
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Nordea-fonden søges i 2023 om lign. projekt, som i år med Thure Lindhardt, med 

arrangementer såvel i Vartov som ude i landet, bl.a. i kredsene. 

AK: Respekt for, at I kan ta’ alle de bolde ned! Imponerende! (JVS) 

Mål: At Vartov i højere grad bliver et fælles hus – med lys og liv (KMA) 

 

Økonomi: status og budgetopfølgning for 2023 

7 Grundtvig-Akademiet IA IA orienterede fra travlhed og optagethed af vigtige emner: 

Tak til LK for godt og inspirerende samarbejde! 

Hannah Arendt som inspiration og ’samtalepartner’, bl.a. i aktuel artikel 

Udarbejdet undervisningsmateriale om drenges omskæring 

Gr. Tidende – aktuelt nummer om bl.a. børns åndelige udvikling. IA orienterede om, 

at Katja Gottlieb slutter i redaktionen, grundet andet job-engagement. På ’jagt’ efter 

ny skribent på skoleområdet. 

Til det internationale projekt er der til bogudgivelser modtaget fondsstøtte fra såvel 

N.F.S. Grundtvigs-fond, Grænseforeningen og nu også Jorks Fond. Flot! 

8 Biblioteket LK Der forelå skriftlig orientering fra bibliotekaren, Tak, Liselotte! 

9 Orientering fra hovedudvalgene LHF/JVS/

MFT 

KPU orienterede om 4. november-konferencen om forhandlingsretten, med ca. 40 

deltagere. KMA opmærksom på, at Gr. F. ikke kaldes ind i alle relevante 

forhandlingsfora. Forfølger kontakter i denne sammenhæng. 

KSPU orienterede om Folkeoplysnings-seminar den 22. november på Vartov, 

udsolgt! 

SKPU orienterede om udsættelse af I skole med Grundtvig til 17.-18. marts. Optaget 

af skolers, folkeskolelærers og også skolelederes medlemskab af Gr.F. 

10 

Eventuelt 

 Formanden orienterede afslutningsvis om afrundet forhandlingsforløb, og ’redning’ 

af KLM-faget i læreruddannelsen, endda med plus fem ECTS. LLJ roste KMA med 

fleres arbejde og dets flotte resultat. Tak og respekt! 

Mulighed for etablering af fri læreruddannelse blev drøftet med MKs vurdering af 

den politiske situation omkring initiativet, der under alle omstændigheder har haft 

go’ indflydelse på læreruddannelsen. Det vil være et stort arbejde, at rejse det frie 

initiativ igen. 
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For referatet: Mette Geil/LK/AAK 

 

LK omdelte flyer for 200,- kr. støtte til Grundtvigsk Forums arbejde – med mere end 

100 sådanne gaver bliver foreningen godkendt til en række økonomiske fordele. På 

forhånd tak! 


