
Årsberetning 2021 

Hvem havde set, at vi skulle rammes af en Corona pandemi med store personlige omkostninger for mange? 

Har vi tillid til, at myndighederne træffer de rette beslutninger, tillid til, at alt er godt igen, og kommer vi nu 

tilbage på sporet igen? 

Blev Den Nordslesvigske Kvindeforening nødsaget til at ændre årets program, ja i den grad. 

Bestyrelsesmødet i januar, hvor suppleanter var inviteret, blev aflyst på grund af forsamlingsforbud og 

Corona-restriktioner, og Rømødagen i marts måned blev ligeledes aflyst, der blev indgået en aftale med 

foredragsholderne om at flytte aftalen et år frem. 

På bestyrelsesmødet den 31. maj blev regnskabet for forening og fond gennemgået sammen med revisor 

Jan Wilhelmsen. Der var ca. 180.000 kr. til rådighed til årets fondsuddeling. 

Med forbehold for COVID-19 blev det besluttet på bestyrelsesmødet, at den planlagte fondsuddeling på 

Folkehjem i oktober blev aflyst, og i stedet blev der tildelt et beløb på i alt 100.000 kr. til henholdsvis 

Rønshoved Skolehjem og Julemærkehjemmet Fjordmarken, der skulle tilgodeses eleverne. 

Der blev desuden afsat et beløb til opdatering af hjemmesiden og indgået en aftale med Højer 

Designefterskole med henblik på forslag til logo. Logoet skulle kendetegne vores forening, og det var et 

krav, det kunne anvendes på hjemmesiden, breve, e-mail og sociale medier. Bestyrelsen havde samtidig et 

ønske om et logo, som havde et ungdommeligt udtryk og genkendeligt.  

Hjemmesiden fik et nyt design, og der blev tilført nyhedsbrev, det er selvfølgelig under forudsætning af, at 

man har tilmeldt sig som modtager af nyhedsbrev. Indholdet er det samme som hidtil og med nye tiltag, 

som oversigt over aktiviteter i forening og fond. 

Den 1. september blev der afholdt generalforsamling på Julemærkehjemmet Fjordmarken, der mødte rigtig 

mange medlemmer op, flere end der var plads til, der blev derfor brug for ekstra stole – perfekt. Eleverne 

viste os rundt i huset og fortalte om deres dagligdag på julemærkehjemmet.  

Inden afholdelse af generalforsamlingen blev der uddelt 2 x 50.000 kr. til henholdsvis Rønshoved Skolehjem 

og Julemærkehjemmet Fjordmarken. Beløbet var tiltænkt til oplevelser for børn, der fremmer 

sammenholdet og styrker deres kendskab til kulturen. Forstander Lasse Balsgaard fortalte om driften af 

Julemærkehjemmet, og generelt opstarten af nye elever, forløbet og opfølgning og evaluering. 

I november fremlagte elever fra Højer Designefterskole 8 forslag, rigtig gode fremlæggelser, hvor eleverne 

fortalte hvorfor de lige netop har valgt denne type logo.  

Valget faldt på logo udarbejdet af Albert Taku – en hjælpende hånd der rækker frem og bærer 3 bolde med 

bogstaverne DNK – det findes i farver og sort/hvid. Bestyrelsen har valgt det i en sort/hvid udgave. 

Der er blevet uddelt fondsmidler for i alt 4.168.000 kr. siden år 2009, og bestyrelsens mål er fortsat at 

uddele fondsmidler mange år frem. 

Foreningen har modtaget et medlemsbidrag på i alt 5.050 kr. fra 101 medlemmer, en tilbagegang på 13 

medlemmer, dette kan skyldes COVID-19. 

Tak til foreningens medlemmer for jeres fremmøde til Generalforsamlingen på Julemærkehjemmet 

Fjordmark, det blev en god dag for alle med masser af indtryk.  

Tak til bestyrelsen for godt samarbejde i det forgangne år. 


