
Årsberetning til generalforsamlingen 2021 

 

Vi har i år 2020 afholdt 3 bestyrelsesmøder og derudover arrangementet ”Rømødag” på Refugiet i 

Løgumkloster- 

I januar blev der afholdt et bestyrelsesmøde, hvor suppleanterne er inviteret med. På mødet blev det 

besluttet, at årets tema til fondsuddelingen er: ”Aktiviteter, der inddrager flere generationer” 

Rømø-dagen på Refugiet i Løgumkloster blev afholdt den 6. marts. 

Der deltog ca. 70 deltagere.  

Programmet for Rømødagen var følgende: 

Familiehistorie af Forfatter Anne Elisabeth Jessen om bogen ”Om hundrede år” og over middag var der 

sangforedrag ved Rasmus Skov Borring, et udvalg af forskellige tiders tekster og kompositioner fra 

Højskolesangbogen.  

En uge senere den 13. marts lukkede Danmark ned på grund af Coronavirus, der blev stille og alle 

aktiviteter i foreningen aflyst og udsat. 

Generalforsamlingen i maj måned blev aflyst på grund af COVID-19 og flyttet til den 30. oktober, hvor 

uddelingen af fondsmidler på Folkehjem i Aabenraa skulle afholdes. 

På bestyrelsesmødet i juni måned gennemgik bestyrelsen regnskaberne med revisor, og vi blev enige om at 

uddele 200.000 kr. 

I maj, juni og juli måned modtog bestyrelsen ansøgninger til fonden. 

I august blev der afholdt bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen havde modtaget i alt 25 ansøgninger. 

23 ansøgninger blev tilgodeset med i alt 205.000 kr. tilsammen. 

Bestyrelsen besluttede senere på året at aflyse generalforsamlingen og uddelingen af fondsmidler på grund 

af stigende corona-tal i de sønderjyske kommuner. Fondsmodtagerne modtog en mail, og det tildelte beløb 

blev overført til de respektive foreningers konti. 

Henriette Jessen var på valg i år 2020 og valgte at stoppe som formand, og i stedet er suppleant Meta Hissel 

(Toftlund) indtrådt, velkommen til Meta.  

Samtidig sagde bestyrelsen farvel til foreningens formand siden 2016, som havde valgt at træde tilbage. 

Henriette har været et uvurderligt aktiv for foreningen og især det brede kendskab til diverse frivillige 

foreninger og deres arbejde i det sønderjyske område, tak for indsatsen. 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig, og Pia Festersen, Aabenraa er valgt som formand, Tine 

Wollesen (Rømø) som næstformand, Hanne Schmidt (Sydals) sekretær, Kirsten Nissen (Tønder) kasserer. 

Formanden har været suppleant siden 2012 og medlem af bestyrelsen siden 2016 og samtidig valgt til 

næstformand. 

 



Frivilligt arbejde er af stor værdi, som svarer til mange fuldtidsstillinger - personer der arbejder uden løn 

eller andre for økonomisk vederlag, der er knyttet til frivillige organisationer med samfundsnyttige formål, 

de skal have en belønning i form af fondsmidler.  

Der er blevet uddelt fondsmidler for i alt 4.068.000 kr. siden år 2009, og bestyrelsens mål er fortsat at 

uddele fondsmidler mange år frem. 

Foreningen har modtaget et medlemsbidrag på i alt 5.700 kr. fra 114 medlemmer, det kan vi være godt 

tilfredse med. 

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde i det forgangne år. 


