Vartov, den 10. maj 2021

Referat af styrelsesmøde mandag den 10. maj 2021.
Mødet afholdtes som et fysisk møde, hvor BF, RJ, MB, MK, JS og MG deltog online, og ellers med den øvrige styrelse samlet på Vartov. Og med deltagelse fra
sekretariatet også: LK, IA, TD, MLS og AAK.
I forlængelse af styrelsesmødet holdtes også hovedudvalgsmøder med særskilt dagsorden og referat for de enkelte møder.
Og dagen blev afrundet med sang og forfriskning i gården til dem, som var der!

1.

Indhold
Mødestart
Godkendelse af
dagsordenen
Godkendelse af
referat fra sidste
styrelsesmøde

Ansvarlig
KMA

Beskrivelse
Velkomst ved formanden

Referat
Godkendt

Referat fra sidst afholdte
styrelsesmøde er udsendt

Referat af styrelsesmødet den 8. marts 2021 blev godkendt.

FORENINGENS ØKONOMI – BESLUTNINGSPUNKT
2.

Godkendelse af
regnskab 2020

LK/TD

Årsrapporten for 2020 introduceret ved LK og gennemgået ved TD og
godkendt med revisors blanke påtegning. Den interne revision ved RJ
og MG har heller ikke givet anledning til bemærkninger.
Et underskud på 258 t. i et vanskeligt pandemi-år betragtes som et
flot resultat, og resultat af både rettidig og forsigtig navigering gennem
årets udfordringer. Tak for det!

FORENINGENS FREMTID – DISKUSSIONSPUNKT
3.

Grundtvigsk Forum
Vartov
Farvergade 27
1463 København K

Drøftelse af fælles
pejlemærker

LK

Strategioplæg v. Lise og
diskussion i grupper
Telefon 4193 9000
vartov@vartov.dk
www.grundtvig.dk

KMA introducerede punktet, der gen-fremkalder den tidligere strategiog organisationsproces (2018). Sigtet, med fælles pejlemærker, er at
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skabe øget sammenhæng mellem styrelsens arbejde og sekretariatets
initiativer.
LK introducerede processen yderligere, og MLS gav oplæg til dagens
workshop med inspiration Marshall Ganz, Obamas kampagneleder
bl.a. – og med narrativ metode: Story of me, Story of us, Story of now.
Der henvises både for introduktion og opsamling på processen til
særskilt notat.
UMB spurgte til status ift. det tidligere samarbejde med de frie
skoleforeninger vedr. evt. muligt køb af Grundtvighus, hvortil KMAs
svar lyder: Huset er ikke til salg, og derfor kan vi ikke købe det!
Vi begynder nu i eget hus (LK), jf. ovenstående oplæg til
strategiproces: At gøre det grundtvigske mere gældende.
Der er fortsat kontakt med de frie skoleforeninger, og Højskolerne er
inviterende ift., at foreningerne flytter ind på Nytorv til fælles skole- og
dannelseshus. Et opmærksomhedspunkt for os.
SRA introducerede tanke om ’advisory-board’ i den videre proces med
formulering af pejlemærker.
KET: Vi er på vej ind i en overordnet proces – og sporet med
Grundtvighus er p.t. ikke den rette at følge. Det er også en bredere
proces end skoleforeningernes verden.
MB: Iagttager yngre præster i frie menigheder, der ikke er vokset op i
det grundtvigske, og som spørger ind til, hvad det grundtvigske er.
FROKOST KL. 12.00-13.00
Fortsat pejlemærkeLK
diskussion
9
3FORENINGENS VIRKE – ORIENTERINGSPUNKTER
.
Orientering om årets
LK/MG/A Det udskudte årsmøde
årsmøder
K
2020
4.
Det ordinære årsmøde
2021
Grundtvigsk Forum
Vartov
Farvergade 27
1463 København K

Telefon 4193 9000
vartov@vartov.dk
www.grundtvig.dk

Se ovenfor

KMA indledte punktet og MG orienterede om forberedelser og program
til det udskudte 2020-årsmøde, der holdes på Rødding Højskole,
fredag den 20. august som et forlænget fyraftensmøde. Program og
invitation efterfølgende udsendt (11.maj).
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Kandidater

Nyt fra formanden og
sekretariatsleder

KMA

5.

AK orienterede om at Mette Sanggaard Schultz vil være kandidat til
styrelsen.
Årsmødeudvalget fortsætter sit arbejde med forberedelse af det
ordinære 2021-årsmøde, fredag-lørdag den 29.-30. oktober i Vartov.
Formanden orienterede om muslimsk-kristent initiativ, som KMA, AG
og BRM er engageret i på vegne af Gr.F. – og med forventelig senere
ansøgning til dette arbejde
Henvendelse fra Kristeligt Dagblad vedr. grundtvigske stemmer til
PodCast.
KMA har takket ja til henvendelse fra professor Brit Winthereijk, IT
Universitetet, om deltagelse i et perspektiv-panel til formidling af et
forskningsprojekt om folkeoplysning om kunstig intelligens. Et projekt
søgt i Velux Fonden, der løber over to år.
Henvendelse fra SamFonden, der ønsker at støtte grundtvigske
initiativer i større skala.
Menighedsrådsforeningen har udsat sit årsmøde til 1. fredag-lørdag i
august – KMA har ikke mulighed for deltagelse, UMB er der i anden
sammenhæng – gerne en yderligere deltager fra Gr.F., BRM har
mulighed for deltagelse, og bringer en hilsen på vegne af foreningen.

Nyt fra Akademiet

LK orienterede om Folkemødet på Bornholm i Vartov, torsdag den 17.
juni – i samarbejde med Grænseforeningen, og bl.a. med Sigurd
Barretts Genforenings-’show’.
IA henviste til bilaget ”Et par hurtige pinde”, idet der er ekstra travlt
p.t.:
Der arbejdes på ansøgningen til Grundtvig i verden
Der arbejdes på programmet til I skole med Grundtvig
Alsang i Gellerup – Gellerup-sangen, Åbn den gyldne port indspilles og
udgives, yderligere tilskud til projektet, nu 100.000 kr.
IA er indtrådt i styregruppe for Folkekirke og Religionsmøde
IA deltager i Folkemødet på Bornholm – LLJ og MK tilkendegav også
interesse for deltagelse. Afklares mellem de to og IA.

IA

6.
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Nyt fra Biblioteket

LL

Bilag fra Biblioteket – modtaget med tak – om et genåbnet bibliotek
med brug af læsepladser, samtaler i gården, mailudveklinger med
spørgsmål og svar i relation til Grundtvigs virke og virkningshistorie.
Intet at berette
Kvartalsregnskabet blev taget til efterretning efter TD’s gennemgang,
hvor følgende blev fremhævet:
Resultatet åtd er negativ med 593
Omsætningen afviger, som forventet i forbindelse med Corona, med 512.
Konferenceafdelingen er ved budgetrevision sat til 0 i jan.-febr., og det
samme blev tilfældet for marts.
Huslejen er indenfor budget, og er upåvirket på kort sigt.
Lønningerne er under budget – med 317 t. i lønkompensation.
Vedligeholdelse 905, med primære omkostninger til istandsættelse af
sekretariatslederlejligheden på 813. Udgiften forventes udlignet med
en
værdiregulering af Vartov ultimo 2021.
Færre udgifter til folkeoplysning grundet nedlukningen.
De finansielle poster er positive (-25). Udbyttet af aktier og obligationer
har finansieret bidrag og renter til realkreditlånet i første kvartal – og
strategien med at finansiere belåning af ejendommen med afkast fra
investeringer virker foreløbig!
MT orienterede om, at kirkepolitisk udvalg forsætter med både fysisk
og virtuelt møde i dag
SKPU taler i dag mere om I skole med Grundtvig – og reaktualisering
af Grundtvig.
KSPU – AK orienterede om arbejde med et nyt sæt kort – om
ensomhed.
LMS – lysfestival i København – med mørke i Vartovs vinduer. Skal der
ikke være lys? Forslaget taget til efterretning!
LK orienterede i forlængelse heraf om idé om café-lignende miljø i
gården – bl.a. med brug af lys, som det der skaber fællesskab i og
omkring Vartov.

7.
8. 5Kredse
Økonomi

KMA
LK/KMA

9.

10. Orientering fra
hovedudvalg

JVS/LH/
MT
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KMA
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BHS - spurgte om evaluering af det forandrede Glædelig Jul og
efterlyste styrelsesdrøftelse af emnet. KMA orienterede om, at der var
lavet en intern evaluering, der bl.a. noterer, at 2020-kortet
kommunikerede for indforstået, og LK fortalte, at et nyt forslag til,
hvordan det vil komme til at se ud fremover, er på vej.
KMA: På grund af pandemien har der ikke været ordentlig velkomst af
sekretariatslederen – idéer til, hvordan det gøres godt – nu da Lise
allerede er godt i gang! – Gerne inden sommerferien, så f.eks. ved
Folkemødet på Bornholm i Vartov den 17. juni, alternativt ved
Maratonsang, efter sommerferien, søndag den 22. august.
MK spurgte til morgensang i gården? P.t. lagt ned af pandemien –
initiativet tages op igen!
PAUSE Kl. 15.15-15.45
12. HOVEDUDVALGSMØDER 15.45-17.30
For formand Kirsten M. Andersen og sekretariatsleder Lise Korsgaard
/ Mette Geil / Andrea Koch
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