
Generalforsamling i Højskoleforeningen Varnæs-Bovrup 
den 23. marts 2022 
 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent 
Finn Langhede blev valgt og takkede. 
 
2. Formandens beretning  
Se vedhæftede.  
Beretningen blev godkendt. 
 
3. Fremlæggelse af regnskab 
Resultat af 2021: overskuddet blev kr. 10.760,93 og egenkapitalen andrager kr. 36.207,40 den 31.12.2021. 
Regnskabet blev godkendt. 
 
4.   Fastsættelse af kontingent 
Kontingentet på kr. 50 ændres ikke. 
 
5.   Godkendelse af budget 
Budget for 2022: overskud på kr. 250.  
Budgettet blev godkendt. 
 
6.   Indkomne forslag 
-  Ingen indkomne forslag. 
 
7.  Valg af bestyrelse 
På valg er Benedicta Pécseli og Peter Højer. Begge accepterer genvalg. 
Begge blev genvalgt. 
 
8.   Valg af suppleanter og revisor   
Sidsel Jensdatter Lyster og Birte Sandorff Lock accepterer genvalg som suppleanter.  
Begge blev genvalgt. 
Revisor Finn Langhede accepterer genvalg. 
Revisor blev genvalgt. 
 
9.   Eventuelt 
Formanden takker bestyrelsen for det gode produktive samarbejde. 
 
Referent: Benedicta Pécseli 
Dirigent: Finn Langhede 
 
 
Underskrift: 
Finn Langhede   Benedicta Pécseli 
  



Højskoleforeningen Varnæs – Bovrup     
     

Formandens beretning 2021-2022 
Bestyrelsen samledes efter generalforsamlingen den 25. august 2021 for at konstituere sig, hvilket skete på 
følgende måde: 
Formand                        Jens Grønbæk  
Næstformand              Benedicta Pécseli 
Kasserer                        Peter Højer 
Sekretær                       Vagn Lind 
Bestyrelsesmedlem    Karen Hanne Munk 
Suppleant                  Birte Sandorff Lock  
Suppleant                     Sidsel Jensdatter Lyster 
 
Hvor foredragssæsonen 2020-21 blev meget kraftigt påvirket af corona-situationen, lykkedes det i sæsonen 
2021-22 at gennemføre alle foredragsaktiviteter til stor glæde for medlemmerne og bestyrelsen.   
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 haft et rigtig godt grundlag for den næsten 
overståede sæson 2021-22.  
Søren Pape Poulsens foredrag, der var planlagt som indledningsforedrag i september, blev aflyst midt i 
sommerferien af hans sekretariat. I stedet lykkedes det med kort varsel at lave en aftale med 
journalistægteparret Anne Haubak og Thomas Ubbesen om at holde sæsonens første foredrag 
”Østeuropæerne – tre årtier efter murens fald ”. 
Dette foredrag var meget velbesøgt og dette har også været generelt for de efterfølgende møder. Det har 
været tydeligt at medlemmerne oven på corona-tiden trængte til at komme ud og få nogle kulturelle og 
sociale input.   
 
Gennemførte arrangementer 
Onsdag den 22. september – ”Østeuropæerne – tre årtier efter murens fald” ved Anne Haubek og Thomas 
Ubbesen 
Tirsdag den 12. oktober – ” Kunsten at kede sig” ved Kristian Bøcker. 
Onsdag den 3. november – ” Den danske velfærdsstat – fra lidenhed og ligestilling til coronakrise”, ved 
Carsten Jensen  
Tirsdag den 30. november – ” Korruption, ved Mette Frisk Jensen 
Onsdag den 26. januar –” Bruce Springsteen – Nobody Wins Unless Everybody Wins” ved Neal Ashley Conrad 
Tirsdag den 22. februar – “ Kovendinger – Liv i sproget” ved Johs. Nørregaard Frandsen 
Onsdag den 16. marts – ” Grænsedragning ved køkkenbordet” ved Kirsten Elley (alternativ til det aflyste 
foredrag med Hans Boll-Johansen) 
 
Bestyrelsesmøder 
Der er blevet afholdt seks bestyrelsesmøder i den forkortede sæson 2021-2022. Et kort konstituerende 
møde efter generalforsamlingen den 25. august, mens de i vinteren 2021 og foråret 2022 gennemførte 
bestyrelsesmøder har være meget produktive møder på med henblik på at opstille det nye program.  
Møderne er holdt den 26.8.2021 / 25.10.2021 / 16.11.2021 / 30.11.2021 / 2.2.2022 / 15.3.2022 
 
I slutningen af efteråret begyndte bestyrelsen at arbejde med forberedelsen til programmet for sæsonen 
2022-23. Gennem et meget inspirerende og produktivt forløb, hvor alle bestyrelsesmedlemmer og 
suppleanter bidrog, kom vi relativt hurtigt frem til en liste over de primært ønskede foredragsholdere, samt 
alternative muligheder. De endelige aftaler med de primært ønskede foredragsholdere kom hurtigt på 
plads, så hele programindholdet var stort set på plads i forbindelse med bestyrelsesmødet den 15. marts. 



Den trykte udgave af programmet vil være færdig i midten af august, hvorefter fornyelsen, henholdsvis 
nytegningen af medlemskaber kan begynde. 
 
De først kommende arrangementer  
"Sangaften på Sundeved Efterskole” den 18. april ved Haderslev Domkirkes Pigekor 
Foredrag ” Bakterier, tarmflora og sundhed” den 21. april ved Peter Worning 
”Aftenudflugt til Danfoss Museet” den 24. maj 
” Grundlovsmøde ved Varnæsvig” den 5. juni med Henrik Becker-Christensen som taler 
Foredrag den 19. september ved Søren Pape Poulsen 
 
Medlemmer 
Foreningen har godt 110 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 samt i Jyske 
Vestkysten. Sidste sæsons forsøg med at reducere / undlade den egentlige annoncering blev besluttet at 
videreføre, idet de ret høje omkostninger ikke blev vurderet at modsvare en forøgelse af deltagerantallet.  
Erfaringen viser at beslutningen var rigtig. 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 i pdf udgave 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 
Facebook side.  
 

Jens Grønbæk 
 


