
 

Beretning til generalforsamling 2019 

Vi har i 2018  haft 3 bestyrelsesmøder derudover arrangementerne 

 Rømødag,  generalforsamling og fondsuddeling 

 

I januar har vi et bestyrelsesmøde, hvor suppleanterne er inviteret med. 

Det er også det møde hvor vi beslutter hvad årets tema skal være til årets 

fonds uddeling. 

I 2018  valgte vi temaet  …. Initiativer med sang og/eller dans, der kan 

styrke samværet og give livsglæde. 

 

Sidste år på generalforsamlingen, blev det nævnt at temaet måske var for 

de der kunne selv -  det gav da stof til eftertanke, men jeg synes, når jeg 

så på ansøgerfeltet, så var der lidt af det hele. Både træning for demens 

ramte, hvor de danser og synger, dans for personer med Alzheimers, 

ønske om nye sangbøger, hjælp til klaver til fællessang osv. 

Vi fik 40 ansøgninger, og det var vi godt tilfredse med. 

På bestyrelsesmødet i april gennemgik vi regnskaberne med revisor og vi 

blev enige om at vi ville uddele 275.000 kr 

I maj og juni modtager vi ansøgningerne til fonden og  

på mødet i august fordeler vi pengene – og da skeler vi lidt til de enkelte 

kommuner, så det bliver nogenlunde ligeligt fordelt – selvfølgelig også 

afhængig af antallet af ansøgere. – Vi har ikke slået igennem i Sønderborg 

kommune…  endnu – vi fik kun 4 ansøgninger. 



 

Arrangementer vi afholdt: 

Rømødag  - 1. uge i marts 

Vi havde Dorte Futtrup til at fortælle om Selma Lagerløff – det var en 

rigtig fortæller, der havde hele forsamlingen i sin hule hånd. En fantastisk 

oplevelse. 

Efter frokost  havde vi slået sangtimen sammen med eftermiddagens 

foredrag af Jørgen Carlsen, tidligere forstander på Testrup Højskole og 

han er med i Højskole sangbogsredaktionsudvalget  – både med den  

nuværende og den der er planlagt i 2020. 

Vi har besluttet at vi vil prøve med Rømødag på en fredag – i stedet for 

onsdag. Vi vil se om vi får flere deltagere der er aktive på 

arbejdsmarkedet. Vi tror det er nemmere at flexe på en fredag.  

Uddeling: 

Sidste fredag i oktober er der uddeling på Folkehjem – et af årets 

højdepunkter, hvor vi gør rigtig mange mennesker glade – og på sin vis en 

rørende dag, når vi hører enkelte modtagere fra det foregående år, 

fortælle om deres projekt. 

 

Aktuelle emner vi har arbejdet på i det seneste år og stadig gør -  er en ny 

hjemmeside, så vi kan lægge flere aktiviteter ind og så vi undgår det 

manuelle arbejde. 

Det skal være 

- Så man kan tilmelde sig foreningen og betale kontingent direkte 

- Tilmelde sig Rømødag og betale samtidig. 



Lige nu betaler I ind med netbank – og der er ikke plads til andet end 

navn, så har vi ikke email adresse og bynavn hvis I ikke lige husker også 

at sende en mail til sekretæren med navn og adresse 

Forsiden skal også have et mere nutidigt udtryk. 

Person dataloven nævnte jeg sidste år, her er der specielt deltagerliste til 

fælleskørsel til Rømødag der kan gi problemer. Måske er listen ikke så 

vigtig endda, da de fleste kender hinanden. 

 

Arrangementer vi deltog i var 

-  generalforsamlingen i Slesvigs Kvindeforening på Jaruplund 

Højskole og  

- møde i de Nationale Foreningers Netværk hvor det er 2020 

markeringen der er det helt store emne. Det er her Simon Faber er 

projektleder og tovholder 

Der bidrager vi med emnet  for fondsuddelingen, så de penge der 

uddeles i oktober 2019 kan bruges til aktiviter ved 2020 markeringen. 

Sidste år blev jeg spurgt hvem der var med i De nationale foreninger  – 

det kunne jeg ikke rigtig svare på. Men det er : 

Sønderjydsk Skoleforening herunder Almanak udvalget, Sprogforeningen, 

De forskellige afdelinger af Grænseforeningen, Danmarks Samfundet, 

Foreningen Landeværnet, DGI Sønderjylland, Historisk Samfund for 

Sønderjylland, Sydslesvig Udvalg. 

 

Vi har også været inviteret til nogle af de arrangementer vi har givet 

penge til  



- julekoncert i Haderslev Domkirke 

- Sønderjysk aften i Bevtoft Bogerforening 

- Indvielse af nyt klaver i Kollund Forsamlingshus 

Foreningen havde i 2018  omkring 82 medlemmer – det er meget styret af 

hvor mange der er med på Rømødag. 

Det er begyndt at ændre sig , da nogle fondsmodtagere melder sig ind i 

foreningen 

Jeg vil gerne takke foreningens medlemmerne for  positive, kritiske 

bemærkninger og kommentarer og jeg vil også gerne takke alle i 

bestyrelsen for positivt og aktiv medvirken til at foreningen kører godt 

TAK 


