Vartov d. 28. september 2020

Referat ekstraordinært styrelsesmøde i Grundtvigsk Forum
Mandag den 28. september 2020 i Vartov
I mødet deltog den samlede styrelse, dog med afbud fra:
Jon V Sønderby
Laura Lundager Jensen
Michael Böss
Birgit Fuglsbjerg

Punkt

Tid

PUNKT/Indhold

1

Indledning v. formanden

2
3
4

Dagsorden
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse og underskrivning af
referat
Orientering om foreningens arbejde
samt udvalgenes møder
Fra formanden

5

Grundtvigsk Forum
Vartov
Farvergade 27
1463 København K

Referat

Formanden orienterede om henvendelse fra Grundtvigcentret vedr. forskningsprojekt om den folkelige sang. Styrelsen gav
tilsagn om interessetilkendegivelse i forhold til projektet, der vil have podcast-formen. Formanden har efterfølgende sendt
interessetilkendegivelsen til Grundtvigcentret.
Ligeledes orienterede formanden om valgforsamling til menighedsrådsvalg – erfaringsindsamling i forhold til
tilbagemelding til Kirkeministeriet. Fare for udviskning af kirkeligt retningspræg, hvor et egentligt valg er bortfaldet. Ulla
Morre Bidstrup foreslog her henvendelse til kredsene mhp. erfaringsopsamling. Opgaven placeres i Kirkepolitisk Udvalg.
Ligeledes spørgsmålet om suppleanter/stedfortrædere i valg til menighedsrådet, der helt tilsidesætter evt. retningspræg i et
sogn.

Godkendt
Referater underskrives fremover med NemID via platformen Penneo

Henvendelse fra Grundtvig-centeret om samarbejde vedr. podcast om fællessang i Coronatiden (forskningsprojekt).
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6

Fra Grundtvig-Akademiet

7
8

Fra Grundtvig-Biblioteket
Fra sekretariatet

9
10
11
12
14
13

Udvalgene
Kirkepolitisk udvalg
Kultur- og samfundspolitisk udvalg
Skolepolitisk udvalg
Øvrige udvalg og repræsentationer
Sager til drøftelse og beslutning
Grundtvigsk Forums indlæg i
biskoppernes liturgidebat
Eventuelt

Tilbagemelding vedr. ”I skole med Grundtvig”: Corona-udfordret, men igen et arrangement, hvor deltagerne fik meget
med hjem. Mod til samtalen om, hvad Grundtvigsk pædagogisk tænkning er i dag. Vigtigt med førstegangsdeltagere, der
bliver ’høje’ ved deltagelse. (Mette Geil)
Forslag om lign. på det kirkeligpolitiske/teologiske område, f.eks. i lighed med tidligere afholdt ”Hvad er det min Marie”seminar? (Mette Geil)
Støtte fra Kunstfonden til kommende forfatter-seminar. Afvisning af deltagere til Løgstrup-seminar, grundet Corona.
Rasmus Jensen spiller til ’tørsang’!
Orientering taget til efterretning med tak.
Redegørelse vedr. årsmødet: Joachim Juel Vædele orienterede fra kontakt med de frie skolers advokat, Jens Brusgård,
Fredericia. Juridisk ikke noget problem med udsættelse til næste år. Smitterisiko ved samling af så stor en flok på tværs af
landet er en legitim grund til aflysning. Formanden konkluderede, at ’vi nærmer os en udsættelse’. Styrelsesmøde i
november vil således ikke være konstituerende, men regenererende for det kommende års arbejde i styrelsen. Demokratisk
problem, hvis kun få kan/vil deltage (Anna Kolind). Asta Gyldenkærne anbefalede en udsættelse af årsmødet. Asbjørn
Nielsen: Det rigtige nu med udsættelse af årsmødet. Af flere grunde ikke muligt at gennemføre digitalt med den korte frist
til årsmødet nu.
På denne baggrund besluttede styrelsen at udsætte årsmødet – foreløbig på ubestemt tid, grundet Corona.
Vedr. Grundtvig-prisen: Ingrid Ank orienterede om overvejelser vedr. alternative overrækkelsesmuligheder.
Grundtvigsk Forums tilbagemelding vedr. nye valgforsamlinger
I Skole med Grundtvig – begejstret tilbagemelding fra seminaret
Intet at berette
Oplæg ved formand for Kirkepolitisk Udvalg Morten Fester Thaysen. Modtaget med tak
Intet at notere

Referent: Mette Geil
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