Vartov d. 9. september 2020

Referat for styrelsesmøde i Grundtvigsk Forum
Mandag d. 7. september 2020 i Vartov
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Grundtvigsk Forum
Vartov
Farvergade 27
1463 København K

Referat
HS 154 Kun ord, som går i sagn og sang
Andrea sørgede for, at nye praktikanter blev introduceret: Laura, Anders, Cecilie. Velkommen!

Formanden orienterede om, at der fra Karen Bjerre Madsen, Holstebro, er kommet henvendelse med ønske om, at
referater fra styrelsesmøder er tilgængelige for kredse og enkeltmedlemmer
Asbjørn Nielsen – om efterskolerne og Landsstævnet, det Corona-udskudte Landsstævne fra 2021 til ’22, betyder
for efterskoleeleverne en aflysning! Bæredygtighedsfestival tænkes ind i Landsstævnet. Om foreningskultur,
folkeånd og fællesskab.
Theresa Helga Emborg: Om antologien Det hul af lys – 17 verdensmål i ord og billeder og arbejdet m.
Grundtvigakademiet i Aarhus.
Morten Kvist om mangfoldighed og pluralisme. Om individualisme, autonomi og identitetspolitik – manede t.
forsigtighed i brug af ordet ’mangfoldighed’.
Bilag er udsendt – 8 stk.
IA udkommer med Åndsfrihedsbog: At være demokrat er ikke at være bange - på Grundtvigs fødselsdag den 8. sep.
m. Daniel Toft Jakobsen, (MF)
Bilag udsendt
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Bent Kroghly er stoppet som bogholder, vi takker for indsatsen. I stedet er ansat Tina Damgaard Vestner, som er
tidligere medarbejder hos Kroghly, og bekendt med Vartovs bogholderi.
Der arbejdes med at digitalisere underskriftprocessen for forretningsudvalg og styrelsesmøder.
Der arbejdes med at styrelsens referater offentliggøres via hjemmesiden.
Der blev fra udvalgene orienteret om emner for dagens udvalgsmøder:
Liturgidiskussionen
Menighedsprojektet – med RJs afbud til dagens møde kunne der ikke direkte orienteres om status for projektet, som
der nu samles op på –
Målsætningsdebat med mere end et års perspektiv
Naturmøde, Hirtshals, 2021
Liturgi – med Folkekirken som bærende institution i land og folk, hvad kræver det af institutioner fortsat at være
det?
SRA: To udvalg, der arbejder med liturgi? KMA: Koordineret svar fra Gr.F. vedr. liturgi.
Hvad er kvalitet i Grundskolen – m. samtale-besøg af formænd i de frie skoleforeninger, Torben Vind Rasmussen
og Peter Bendix Pedersen. Med Grundtvig i skolen, fuldtegnet, holdes på Askov Højskole i den kommende weekend,
11.-12. september
Fra årsmødeudvalget forelå følgende indstilling, som blev vedtaget:
Vedrørende afholdelse/aflysning:
For tiden gør Coronasituationen det usikkert om årsmødet kan afholdes eller ej. Styrelsen kan med hjemmel i force
majeure beslutte at udskyde eller aflyse årsmødet. Det vil dog kræve at en enig styrelse står bag beslutningen.
Forslaget fra sekretariatet er, at vi inviterer til årsmødet i næste uge, i det det bemærkes i invitationen, at Corona
situationen kan gøre det nødvendigt at aflyse eller udskyde.
Det indstilles til styrelsen, at beslutningen om at udskyde eller aflyse kan træffes af formand og sekretariat, hvis
omstændighederne gør det nødvendigt.
Vedrørende årsmødetaler:
Udvalget foreslår at vi spørger Knud Erik Terkelsen med en kort tale om genforeningen.
Grundtvigprisen: IA præsenterede tre kandidater som modtager af Grundtvigprisen – Styrelsen valgte efter en
drøftelse en kandidat, som Ingrid Ank kontakter.
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Formanden orienterede fra arbejdet i ansættelsesudvalget – 72 ansøgere fra nationale kulturinstitutioner,
skoleforeninger, kirkelige organisationer, NGO’er, undervisning og udvikling m.v.
Otte er inviteret til samtaler a 45 min. i de kommende dage, 7.-8. september, anden runde 21. september, og
styrelsens valg 28. september
Der er udarbejdet spørgeguide – om alt fra ånd til varmestyring!
Sekretariatsleder Joachim Juel Vædele fik ordet og gav orientering om sine erfaringer og refleksioner fra de
seneste 7 år som leder af Vartov samt et kig på de udfordringer som udestår:
Vartovs og Grundtvigsk Forums dagligdag bygger på en udleven af den kultur og de værdier bygger som vi opfatter
som grundtvigske: Frisind, åndsfrihed, åbenhed og pluralitet. Det grundtvigske kræver – og er – en meget bred
boldbane, hvor flest mulige stemmer skal have lov at lyde, og mange bolde skal spilles. Og der er plads til mange
på boldbanen. Mødeformen kan være klassisk: foredrag, kaffe og efterfølgende spørgsmål og samtale, samt Sang
ved enhver lejlighed. Men udenom kernen eksperimenteres hele tiden med nye former
Foreningen Grundtvigsk Forum står overfor en udfordring at udvide og forny medlemsbasen. Vi har i
medlemsudvalget arbejdet med det, f.eks. med velkomstpakken, men det kunne gerne tænkes mere radikalt. Vi har
ca. 60 kredse med ca. 14.000 medlemmer og 300 enkeltmedlemmer i dag.
Vores netværk: andre foreninger og organisationer kalder på os – både på styrelsen (f.eks. fra skoleforeningerne),
og på stedet Vartov.
Organisation – organisationen som bor i Vartov – er vokset fra ca. 9-10 medarbejdere plus aftenvagter i 2013, til i
dag ca. 30-32 med mange ansættelsesformer.
Mundtlighed har været metoden til organisering og aftaler, med mange flere ansatte, kræver det en opdatering af
beslutningsprocesser og metoder.
En udfordring: Det er økonomisk tungt med de mange ansættelser - og nødvendigt at søge balance mellem
indtægter og udgifter, idet indtægterne ikke er vokset i takt med antallet af ansættelser.
Vartov er både et sted og et symbol. Der er stor bevidsthed om det, både indenfor og udenfor murerne. Vartov
ligner en fæstning og kan hurtigt ende som et Tornerose slot – i modsætning til foreningens kendemærke m.
åbenhed fortæller bygningsmassen en anden historie, at det er et lukket sted. Derfor skal vi være opmærksom på
ikke at ende som et lukket/elitært sted.
En stadig stræben (og én af de ting JV ikke selv synes at have forløst til fulde), mindes man dagligt om ved teksten
over indgangsdøren til sekretariatet: at være Et samlingssted for dansk ungdom. Og dog der naturligvis masser af
ungdom i Vartov: kollegiet, studentermedhjælpere, deltagelse i ungdommens folkemøde etc.
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I de kommende år: Skal man huske at passe på biblioteket, som er en perle, samt huske at bygningerne i 2024 har
300 års jubilæum.
”Man skal forandre for at bevare” både bygninger, gårdrum og forening. OG gårdrummet har et fantastisk
udviklingspotentiale, som nok først til fulde kan realiseres når bilerne og cyklerne kommer ud på gaden.
Grundtvighus-projektet er også et projekt, der skal følges til dørs.
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Tema-drøftelse 1:
Sæsonkalender 20212022
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Grundtvigsk Forum
Vartov
Farvergade 27
1463 København K

JJV orienterede vedr. den økonomiske status, der nu viser, at konferenceafdelingen er efterspurgt, og at tallene
dermed retter sig.
Varmeprojektet, indledt for fem år siden m. særligt grundigt forarbejde i 2018. Forventet udgifter omkr. 18 mio. kr.,
men ender på ca. 8 mio. Der blev indhentet lån på 28 mio., 10 mio. brugt til at indfri ældre lån, resten investeret i
værdipapirer.
Styrelsen tog seneste økonomiske orientering pr. 31.07 fra Bent Kroghly til efterretning: Resultat åtd. -770, med
forventet årsresultat -1.175
Nedgang i omsætning -1.126 kan nærmest en til en henføres til tabt omsætning i konferenceafdelingen.
Lønninger på 4,037 mio. ligger 512 højere end budgetteret., hertil kommer kompensation på 300 (hjælpepakke plus
lønkompensation).
Likviditet pr. 12.08. 5,7 mio. (bl.a. til varmeprojektet, og kvartalsbetalt husleje), værdipapirer 12,0 mio.
Egenkapital på 185 mio.
Svært at lave budget på baggrund af Corona. Der har været arbejdet med to budgetudkast – ét i 0, og ét der
afspejler villighed til at budgettere med underskud i 2021. 0-budget m. lønbesparelse på 700 t. og 500 t. i
besparelse på vedligeholdelse.
Indstilling fra FU til styrelsen, at 2021-budget vedtages med et budgetteret underskud på 1.356 mio.
Ved tidl. års budgetterede underskud har det i højere grad været henført til vedligeholdelse, mens det nu er henført
til lønninger. Og det med forventet henblik på at ’arbejde os ud af krisen’, og ikke ’spare os ud af krisen’.
Styrelsen tilsluttede indstillingen og vedtog budgettet.
Grethe Tornberg deltog i denne del af mødet. AK orienterede om proces og resultat vedr. sæsonkalenderen, og GT
supplerede om næste års programarbejde.
Bevidste om stedet og tråden, der bygges videre på. Og med fokus på åbenhed og invitation til mange
BR spurgte til streaming af arrangementer, bl.a. til inspiration i kredsarbejdet. F.eks. Københavns Forsamlingshus
(AK), eller podcast-modellen (GT).
MG nævnte idéen om ’sommerskole’ på Vartov. Og fra KSPU blev ønsket om afholdelse af Folkeoplysningens
Topmøde bragt frem – m. civilsamfundets stemme under eller efter Corona.
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Orientering om
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Kirkepolitisk
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høringssvarsafgivel
se
17
Eventuelt

KPU orienterede fra udvalgets drøftelse:
Med Grundtvigs ord, hvad er det ´uopgivelige´ - det er ´møde´og ´samtale´´ mellem Gud og mennesker/menighed –
Gud henvender sig, giver lys fra sig – og menigheden svarer!
Højmessen autoriseres som i dag – derudover ’fri leg’
Go’ idé med liturgisk netværk.
KMA: Hvad ´svarer´vi ind i – ikke høringssvar, men bidrag.
Samtale mellem præst og menighed
SRA: Stå ved dilemmaerne, og kompromiserne, allegorierne. Meget lidt normativt; en deskriptiv øvelse
LH: Tradition OG ambition
AG: Højmessen har over år fået mindre plads i det samlede ’gudstjenesteudbud’ – ’forsvar’ for højmessen OG
’anerkendelse’ af andre gudstjenesteformer – den ’liturgiske leg’.
LLJ orienterede om beslutning vedr. afvikling af Grundtvigs Fond m. ca. 1,5 mio.kr. tænkes afviklet med større
puljer a ca. 200.000, - kr. Over to-tre år med forventet ansøgningsfrist 8. september 2021.
BHE Fra de midt- og vestjyske kredse planlægges der to dages busrejse til Sydslesvig, maj 2021.

Referent for styrelsen: Mette Geil.
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