
Indkaldelse til udskudt generalforsamling i Højskoleforeningen Varnæs-
Bovrup
Onsdag den 25. august 2020 kl. 19.00.
Generalforsamlingen holdes i Konfirmandstuen til Varnæs Præstegård, Varnæsvej 700, 6200
Aabenraa.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent
5. Godkendelse af budget
6. Indkomne forslag

-
7. Valg af bestyrelse: På valg er Vagn Lind, Ole Søjberg og Jens Grønbæk. Vagn og Jens accepterer
genvalg.
- Bestyrelsen foreslår Karen Hanne Munk som nyt bestyrelsesmedlem.
- Andre forslag er velkomne
8. Valg af suppleanter og revisor: Sidsel Jensdatter Lyster accepterer at blive valgt som suppleant.
Revisor Finn Langhede accepterer genvalg
9. Eventuelt

På bestyrelsens vegne
Jens Grønbæk

Referat af: Højskoleforeningen Varnæs-Bovrup – (udsat) Generalforsamling den 25.
august 2021

1. Valg af dirigent
Finn Langhede
Rettidigt indkaldt.

2. Formandens beretning
Se nedenfor.
Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af regnskab
Regnskabet blev godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
Uændret: 50 kr. pr. person.

5. Godkendelse af budget
Budgettet blev godkendt.

6. Indkomne forslag



Ingen.

7. Valg af bestyrelse
Vagn Lind genvælges.
Karen Hanne Munk blev valgt.
Jens Grønbæk genvælges.

Ole Søjberg ønskede ikke genvalg. Vi takkede ham for det positive bidrag til bestyrelsens arbejde
igennem den seneste periode.

8. Valg af suppleanter
Sidsel J. Lyster genvælges. Birte Sandorff Lock vælges som suppleant.
Finn Langhede genvælges som revisor.

9. Evt.
Intet.

Afsluttet kl. 19.29

Referent: Benedicta Pécseli



Højskoleforeningen Varnæs – Bovrup 210825 / JG

Formandens beretning 2020 - 2021
Bestyrelsen samledes efter generalforsamlingen den 26. august 2020 for at konstituere sig,
hvilket skete på følgende måde:
Formand Jens Grønbæk
Næstformand Benedicta Pecseli
Kasserer Peter Højer
Sekretær Vagn Lind
Bestyrelsesmedlem Ole Søjberg
Suppleant Sidsel Jensdatter Lyster
Foredragssæsonen 2020 -21 blev meget kraftigt påvirket af corona-situationen, idet alle
foredragsaktiviteter – bortset fra den indledende begivenhed med visningen af
filmen ”Onkel” og det efterfølgende foredrag den 3. september med instruktøren Frelle
Petersen måtte aflyses.
I de næste par måneder kæmpede vi med at finde lokaler hvor vi med corana-sikret
afstand kunne holde foredrag, men forgæves, og til slut blev alle foredragsaktiviteter
lukket ned.
Det var en trist erkendelse efter det store arbejde med at få sat et program sammen, og få
laver aftaler med foredragsholderne, at indsatsen var forgæves. Men ikke mindst ærgerligt
var det at vi ikke kunne samle medlemmerne til gode foredrag i en tid hvor der var
allermest brug for det, men hvor vi i stedet måtte lukke os inde i vore egne hjem.
Heldigvis kunne vi afslutte sæsonen 2020-21 med at geninviterer foredragsholderne fra de
aflyste foredrag, og alle har været meget velvillige til at deltage, så vi har et godt grundlag
for den kommende sæson.
Den planlagte generalforsamling den 24. marts måtte også aflyses og udskydes til dags
dato den 25. august.
Allersidst i sæsonen lykkedes det at gennemføre grundlovsmødet ved Varnæsvig med
Simon Faber, der er leder af Sekretariatet for Genforeningen og tidligere overborgmester i
Flensborg, som taler. Simon Faber forestod også det efterfølgende sangarrangement med
fællessang fra højskolesangbogen.
Gennemførte arrangementer
Tirsdag den 25. august – Biograftur med filmen ”Onkel” som optakt til Frelle Petersens
besøg den 3. september.

Torsdag den 3. september - ”Rejsen med filmen Onkel” ved Frelle Petersen, der er
sønderjysk filmskaber.

Lørdag den 5. juni 2021 – Grundlovsmøde ved Varnæsvigmed Simon Faber som taler.

Bestyrelsesmøder
Der er blevet afholdt 4 bestyrelsesmøder i den forlængede sæson 2020 -2021. Et kort
konstituerende møde efter generalforsamlingen den 26. august, mens de i det sene forår



2021 gennemførte bestyrelsesmøder har være meget produktive møder på med henblik på
at opstille det nye program.
Møderne er holdt den: 26.8.2020 / 26.4.2021 / 11.5.2021 / 8.6.2021
I lyset af den forbedrede Corona-situation i juni valgte bestyrelsen at færdiggøre
programudkastet for sæsonen 2021-22, hvor alle de aflyste foredrag fra sæsonen 2020 –
21 kunne genaftales med villige og forstående foredragsholdere. De sidste aftaler kom
hurtigt på plads, så alt var på plads midt i sommerferien. Den trykte udgave af
programmet vil være færdig i slutningen august, hvorefter fornyelsen henholdsvis
nytegningen af medlemskaber kan begynde.

De først kommende arrangementer
"Østeuropæerne – tre årtier efter muren fald.” Onsdag den 22. september. Ved
journalistægteparret Anne Haubek og Thomas Ubbesen
"Kunsten at kede sig” Tirsdag den 12. oktober ved Kristian Bøcker, sognepræst i Jelling.

Medlemmer
Foreningen har godt 100 betalende medlemmer. der hver betaler 50 kr. i kontingent. Der
er ved alle foredrag også en del deltagere der ikke er medlemmer, men som betaler en
højere entre.
PR
Foredragene har været beskrevet gennem pressemeddelelser i Ugeavisen Aabenraa og
Sønderborg samt i Jyske Vestkysten. I forhold til tidligere er den egentlige annoncering
reduceret, idet det blev vurderet at de ret høje omkostninger ikke blev modsvaret af en
tilsvarende forøgelse af deltagerantallet. Derimod vurderede bestyrelsen at de mails der
bliver sendt ud kort tid inden hvert foredrag som reminder til medlemmer og andre
interesserede, har væsentlig større effekt. Dette gælder ligeledes foreningens brug af
Facebook og foreningens hjemmeside, som Benedicta har stået for. Programmet er sendt
til alle medlemmer, til redaktionen på Jyske Vestkysten og ugeaviserne. Programmet ligger
også på bibliotekerne i Aabenraa, Felsted og Bovrup samt i Varnæs Kirke. Der har ligeledes
været et opslag på bibliotekerne i Aabenraa, Felsted og Bovrup, hos Sparkøbmændene i
Felsted og Bovrup, samt på informationstavlerne i Varnæs og Bovrup forud for
foredragene.
Der har efterfølgende været en kort omtale af enkelte af foredragene med billeder på
foreningens hjemme side.


