
Beretning 2018  

 

Det forgangne år er gået med 

- Planlægning af Rømødag  

- Finde tema og -  derefter egnede modtagere til fonden 

Med hensyn til Rømødag, som jo næsten er ved at drukne i succes. Vi vil 

nødig sige nej til nogen, men de seneste par gange har vi været et par for 

meget. – Det er specielt i spisesalen det mærkes 

Så havde vi fået et ry på Refugiet – ”nå,  det er jer der snakker så meget i 

kapitelsalen”…. Det kunne vi ikke have siddende på os, så i år mindede vi 

om at – Kapitelsalen er til eftertænksomhed. Der går man ikke ned hvis 

man hellere vil snakke – for der bliver snakket meget  til Rømødag.  

Dagens program må heller ikke være for tæt, da der også skal være tid til 

socialt samvær. 

Foredragsholderne var Jens Andersen, der fortalte om Astrid Lindgren – 

”Denne dag, et liv”. Som også er titlen på en bog… og er meget 

læseværdig 

Overmiddag var der sang med Aksel Krogslund og efter kaffen fortalte fhv 

sygeplejerske Hjørdis Hansen fra Gram der er involveret i et projekt for 

handicappede i Thailand. 

Det hed fra ”Tabu til mødregruppe”  I thailand gemmer  man de 

handicappede væk i stedet for at træne og lege med dem….  Det er en 

fantastisk historie og nogle forhold vi slet ikke kan forestille os her i Dk. 

 

 



 

Ifølge programmet skulle vi have været på rundvisning i den 

nyrestaurerede  kirken lige over middag, men det blev aflyst på grund af 

en begravelse –  vi fik så mulighed for at få en mini rundvisning efter 

klokken 16 – men det var kun en lille del af deltagerne der deltog. 

 

Ud over Rømødag  har vi 3 bestyrelsesmøder. 

Mødet hvor tema til fonden bestemmes – her inviterer vi suppleanterne 

med. Det giver en god dynamik i bestyrelsen og vi lærer hinanden at 

kende. 

I april havde vi regnskabsmødet, hvor vores revisor Jan Wilhelmsen deltog 

– det var kun et lille beløb, der blev til uddeling – men det kom alligevel til 

at passe fint.  

På august mødet gennemgår vi ansøgningerne og fordeler pengene. 

Arrangementer vi deltager i: 

Udover Rømødag har foreningen deltaget i Sydslesvig Kvindeforenings 

Årsmøde. Det er altid spændende at høre hvad de arbejder med syd for 

grænsen. - Vi gør så gengæld ved at invitere til vores Rømødag. 

I juni blev vi inviteret til fødselsdag på Rønshoved skolehjem – det er en 

god oplevelse at møde tidligere og nuværende elever. 

Vi er en del af de nationale foreningers netværk – og i disse år bliver der 

arbejdet på højtryk for projektet 2020 – hundredåret for Sønderjyllands 

genforening med Danmark. Det bliver stort. Det er Simon Faber der, som 

projektkoordinator,  arbejder med ideerne, og det bliver  alle landets 

skoler og relevante foreninger der skal involveres. 



Det kommer I helt sikkert til at høre mere til. 

Fondens arbejde   

Sidste år var temaet : Fællesskaber der fremmer nye fysiske aktiviteter, - 

til børn og unge der ikke af sig selv opsøger en forening. Vi tænkte på alle 

de for tykke og inaktive børn der ikke kommer ud og får sig rørt. 

Det var for smalt et emne, kunne  vi se i bakspejlet så vi udsatte 

ansøgningsfristen en måned og fik så 28 ansøgninger. – Et antal der var 

overkommeligt,  synes vi. 

   

Vi fik ansøgninger på 350.000 kr. og delte 165.000 kr. ud til 16 projekter – 

det laveste beløb i fondens levetid. 

Vi forsøger at fordele nogenlunde ligeligt mellem kommunerne, men vi 

har bedre fat i nogle kommuner end andre. I Haderslev og Tønder 

kommuner og til dels Åbenrå kommuner får vi en del ansøgninger, mens 

vi kun får et par enkelte fra Sønderborg kommune. 

Vi gør også en dyd ud af at komme helt ud i de små samfund, hvor vores 

penge virkelig batter i det foreningsliv der er så vigtig for 

sammenhængskraften.  

Vi får jo også ansøgere fra Vejen og Kolding kommuner -  de byer der 

ligger syd for Kongeåen. 

Ved uddelingen, som er årets højdepunkt og som foregår på Folkehjem i 

Åbenrå har vi et par modtagere fra året tidligere som fortæller om deres 

projekt, som de fik penge til.  



Det er så glædeligt at høre hvor meget gavn – bare 10.000 kr. kan gøre for 

en lille forening og det er også en af begrundelserne for at vi fortsætter, 

for det sætter spor 

Fonden har nu eksisteret i 10 år, og så skulle vi tage stilling til om den skal 

fortsætte eller vi skal dele alle pengene ud og lukke det hele ned – for 10 

år siden var vi meget i tvivl om hvor længe interessen rakte, men vi må 

sige at både forening og fond har det godt og vi i bestyrelsen agter at 

fortsætte mindst 10 år endnu. Så må det tages op igen 

 

Aktuelt der vil berøre jer: 

I forbindelse med den nye sekretær kommer der nye arbejdsgange. Hun 

har et mere moderne tilgang til arbejdet, så der er nye behov og ideer 

frem til tegning af medlemmer og medlemskartotek. 

 Det er noget vi arbejder på i foreningen. Tanken er at man kan melde sig 

ind i foreningen direkte på hjemmesiden.  

Samtidig har vi også diskuteret kontingent forhøjelse. 

Nu er der kommet noget der hedder person dataloven – og her er vi i tvivl 

om vi kan komme på kant med loven, blandt andet når vi sender 

deltagerliste ud til Rømø-dagarrangementet. Det er vi ved at undersøge. 

 

Jeg vil gerne sige tak til hele bestyrelsen for et godt samarbejde 

Det både sekretær og kasserer og gruppen der arbejder med Rømødag 

 Også tak til suppleanterne der bliver indkaldt den ene  gang om året. Det 

er et frisk pust og det giver gode ideer. TAK 


