
Et tilbage blik til 2019 

Efter det kedelige forår, havde vi glædet os til at holde generalforsamling og uddeling af 

fondsmidler den 30. oktober 2020. Desværre er der stigende coronatal i alle de sønderjyske 

kommuner så derfor er situationen ret uforudsigelig, - så vi har valgt at aflyse begge dele. 

Det er så ufestligt og kedeligt, som noget kan være. 

Angående generalforsamling. Den udsætter vi til maj næste år, hvor vi sædvanligvis holder 

generalforsamling. Men lidt om årets gang. 

I foreningen har vi haft de sædvanlige møder, hvor vi har besluttet emne til fondens uddeling, 

hvilket blev ”Aktiviteter der giver kendskab til dansk kultur og historie” – det var jo penge der 

eventuelt kunne bruges til aktiviteter i 2020.   

Der var 200.000 kr. til uddeling, og det fik 26 foreninger glæde af.   

Rømødagen var den sædvanlige succes med ca. 70 deltagere. Lisbeth Filtenborg fortalte om HC, 

Thøger og Benny. Det var en fantastisk gennemgang af de tre forfattere. Over middag fortsatte 

Tove Tersbøl med fællessang, og her havde hun taget udgangspunkt i de samme tre forfattere og 

deres sange. 

Eftermiddagen sluttede med psykolog Solvej Aagaard, som fortalte om brevvekslingen mellem Nis 

Timmermann og hans hustru, Helene, under 1. verdenskrig.  

Regnskabet er revideret uden påtegning, så vi håber på jeres accept og forståelse for denne 

fremgangsmåde indtil generalforsamling 2021. Der er 1,4 mio. kr. i foreningens kasse og Fonden 

har en formue på 12,2 mio. kr. 

Ny formand 

Jeg er på valg i år, og har besluttet at stoppe. (Jeg falder snart for aldersgrænsen) Min suppleant 

indtræder i stedet for. Det er Meta Hissel fra Toftlund. Bestyrelsen har konstitueret sig, og den nye 

formand er Pia Festersen, Aabenraa. Hanne Schmidt, Sydals, forbliver sekretær, Kirsten Nissen, 

Tønder fortsætter som kasserer og Tine Wollesen fra Rømø bliver næstformand. 

Rømødagen den 5. marts 2021 er planlagt, så vi satser på, at den kan gennemføres med de 

restriktioner, der nu måtte være på det tidspunkt. 

VH. Henriette Holsteen Jessen 

 


