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      15. maj 2018 

 

Til medlemmerne af De Grønlandske Selskab. 

 

 

Kære Medlem 

Hermed fremsende referat fra generalforsamlingen 2017 samt beretning for året. Regnskab og 

budget kan findes på www.dgls.dk. 

Året 2017 har været et godt og aktivt år, med stor aktivitet, nye initativer og en konsolideret 

økonomi. Selskabet kan derfor se fremtiden i møde med fortrøstning, men den bliver kun 

fremgangsrig, hvis vi løbende får nye medlemmer. Erfaringen viser at dette mest vellykket sker 

gennem den personlige kontakt. Derfor en opfordring til alle om at arbejde for at interesserede 

også bliver tilskyndet til at melde sig ind. præsenter tidsskriftet for dem eller tag dem med som 

gæster til en mødeaften. 

Sekretariatet vil snarest ligge flyers m.m. på hjemmesiden, som I kan bruge. 

 Jeg ønsker, sammen med selskabets bestyrelse, jer alle en god sommer og ser frem til at mødes til 

efterårets møder. Hold øje med programmet på hjemmeside og i tidsskriftet, hvor no. 2-2018 er 

planlagt at udkomme, så I kan nyde det i sommervarmen og liggestolen. 

 

God sommer 

Johnny Fredericia 

 

Formand.  

 



   
Beretning for Det Grønlandske Selskab 2017. 

Denne beretning dækker 2017, men forhold siden sidste års generalforsamling og dette års, dvs. 

frem til ca. 1. april 2018 er medtaget, for at gøre beretningen så aktuel som muligt. 

Året i hovedtræk. 

Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig på mødet den 17. maj 2017. 

Formand: Johnny Fredericia 

Næstformand: Bent Nielsen. 

Forretningsudvalg: Johnny Fredericia, Peter Normann Hansen og Bent Nielsen. 

Aktivitetsudvalg: Bjarne Erbo Grønfeldt, Naja Mikkelsen, Marie-Louise Deth Petersen og Ditte Nørgaard-

Andersen 

Litterære udvalg: Bjarne Erbo Grønfeldt, Kirsten Thisted, Bent Nielsen og Søren Rose 

Redaktionsudvalg: Kirsten Thisted, Bjarne Grønnow, Marie-Louise Deth Petersen, Ditte Nørgaard-

Andersen, redaktør er Uffe Wilken 

Medie- og markedsføringsudvalg: Peter Normann-Hansen, Johnny Fredericia, Marie-Louise Deth Petersen, 

Adam Worm,  

Fonde: Bent Nielsen står for fondsansøgninger.  

Medlem til Arktisk Instituts bestyrelse: Bjarne Erbo Grønfeldt. 

 

Årets møder. 

Der afholdes møder i DGS ”hovedselskabet” på GEUS og i Seniorklubben og kunstforeningen Aron i 

Kraemers Hus i Charlottenlund.   

Bestyrelsen har fortsat arbejdet med at sikre at selskabets forskellige dele fremstår samlet, så 

medlemmerne oplever at have adgang til alle tilbud.  

 

Oversigt over ordinær mødeaktivitet og arrangementer (ekskursioner), samt events 

I Regi af Forår 2017 Efterår 2017 Forår 2018 til 1/4 Antal deltagere. 

DGS-Hovedselskab 4 3 3 50-70 (105) 

Aron 7 3 3 10-30  

Seniorklub 3 3 2 35-40 (+50) 

Events 1 2 1 200-1000 

 

Der har samlet i 2017 været afholdt 26 møder og arrangementer i regis af DGS. Deltagerantallet har 

varieret med 50-70 i hovedselskabet og 10-30 i Aron og 35-40 i Seniorklubben. Nogle topbegivenheder træk 

dog så mange at mødestedets kapacitet næsten var opbrugt. Det gjaldt foredraget i Seniorklubben om Hans 

Hedtofts forlis – over 50 deltagere - og visning af filmen ”There is a House Here” med 105 deltagere. I Aron 

har der – inkluderet i tallene - været en række ud-af-huset-arrangementer til kunstudstillinger, ligesom 

Hovedselskabet har haft en tur til Knud Rasmussens Hus. 



   
Der er en klar tendens til en generelt større deltagelse ved møderne, men også at enkelte arrangementer 

har måttet aflyses. 

 

Events omfatter deltagelse i Gentofte Bogmesse, Gentofte Kulturnat og deltagelse og arrangering af Arktisk 

Festival med omkring 1000 besøgene på 2 dage.  

 

Et par begivenheder skal derudover nævnes. Det lykkedes igen at få en af Grønlands Selvstyres 

toppolitikere til at komme til DGS nytårsmøde, nemlig Sara Olsvig, der deltog og holdt indlæg i januar 2018 

om situation i Grønland. Debatten mellem Thorkild Kjærgaard og Søren Rud om Grønlands ”Koloni eller ej” 

trak begge ca. 70 mødedeltagere. Toppen var filmaften i samarbejde med den Canadiske Ambassade, der 

trak 105 tilskuere til en film om inuitterne i Nunavut.  

 

Foredragene i hovedselskabet står aktivitetsudvalget for, mens Jørn Würtz står for seniorklubben og for 

Aron sammen med Arons bestyrelse. 

Udvalgene og aktiviteterne. 

Forretningsudvalget og sekretariatet har taget sig af de løbende sager, medlemsbetjening og økonomi. En 

særlig udfordring er at sikre korrekte e-mails og postadresser fra medlemmerne og ikke mindst at mange 

undlader at give meddelelse om adresseændring.  

Det kan indebære at man ”spærres” af medlemskredsen fordi vi ikke får betaling, når opkrævningerne 

aldrig når frem – det gør tidsskriftet så heller ikke. Der følges op på al returneret post og mængden er 

aftaget, så det indikerer at medlemskartoteket er forbedret (se også under Medlemsstatistik). 

Aktivitetsudvalget har stået for de ordinære arrangementer i hovedselskabet, der afholdes på GEUS, som 

velvilligt har lagt hus og medhjælp til det tekniske og praktiske. Aron og Jørn Würtz har stået for møderne i 

Kraemers Hus. 

Det litterære udvalg har kigget på tilsendte manuskrifter eller materiale, som er tilsendt og som 

forslagsstilleren har ønsket at få publiceret af selskabet. Der er indgået en aftale med Saxo, som er under 

implementering og som indebærer print-on demand og markedsføring via elektroniske medier, samt at en 

del af salget sker via Saxo. Vi håber det nedbringer omkostninger og øger salget, og dermed sikrer større 

udbredelse af skrifterne. Nogen samlet økonomisk gevinst forventes dog ikke. Bogsalget er gået rimeligt i år 

og cirka som i 2016.  

Redaktionsudvalget har bistået redaktør Uffe Wilken med Tidsskriftet Grønland. Tidsskriftet er kommet 

med 4 numre i 2017. . 

Medie- og Markedsføringsudvalget står bl.a. for deltagelse i events og markedsføringsmæssige initiativer. 

Formålet med udvalget er at udbrede kendskabet til DGS samt via aktiviteter m.m. at hverve nye 

medlemmer. 



   
 Udvalget har også stået for at deltage i organiseringen og gennemførelsen af den første Arktisk Festival ved 

Nordatlantens Brygge, hvor omkring 1000 besøgene lagde vejen fordi i den pågældende weekend. 

Festivalen var et fælles initiativ med Arctic Friends, Arktisk Institut, Nordatlantens Brygge og DGS og med 

deltagelse af Friends of Nella Dan, Julemærkefonden, Polarbiblioteket, Afdeling for Eskimologi og Arktiske 

Studier samt Lions Club Hellerup. Det er en del af DGSs ”outreach strategy” at gå sammen med andre om 

nogle større events, som kan "ryste støvet af" af selskabet og gøre det synligt og interessant for nye 

medlemmer, som derigennem bliver bekendt med selskabets mange gode tilbud. 

Udvalget har også stået for deltagelse i Gentofte Kulturnat, hvor omkring 200 borgere kom forbi Kraemers 

Hus. Igen i år en meget vellykket aften, der overgik vores og kommunens forventning. Royal Greenland 

havde sponseret maden og kommunen givet 10.000 kr. i støtte. Som særlig begivenhed lancerede selskabet 

i løbet af arrangementet DGS nyeste bog: Henriette Egedes Dagbog. 

Også i 2017 deltog vi i Bogmessen på Gentofte Hovedbibliotek. Frivillige medlemmer hjalp med at stå i 

boden og med transport, og det blev gentaget i marts 2018.  

Fonde 

Bent Nielsen har stået for en række fondsansøgninger, og vi har haft medvind hermed, hvor fondsmidler 

især er givet til tidsskriftet og bogprojekter. 

Nakuusa – Unicef By 2018 

I 2018 er Gentofte Unicef By og har sammen med Unicef valgt at indsamle til støtte af Nakuusa projektet til 

Østgrønland. DGS har valgt at indgå som partner og støtte på forskellig vis. Mere herom kommer i 2018 

beretningen.  

Medlemmerne og Abonnenterne. 

Vi får løbende udmeldelser oftest begrundet i, at medlemmet ikke længere kan komme til møderne, men vi 

har ikke oplevet medlemsflugt - snarere en sivning, der givet har med aldersprofilen at gøre.  

En del af medlemstilbagegangen skyldes også, at der er ryddet op i de dårlige betalere, som er blevet 

spærret indtil gælden er afviklet. Vi søger at sikre os, at opkrævninger når frem, men hvis vi ikke får 

adresseændring, kan det være svært. En anden kedelig tendens er, at nogle melder sig ud ved blot at 

ignorere henvendelser og opkrævninger. Udmeldelse er selvfølgelig i orden, men den bør så ske aktivt og i 

respekt for foreningen, ved at man meddeler det. 

Det glædelige og perspektivrige er, at vi har fået godt 50 nye medlemmer i 2017 – så vi tror på at vi næste 

år får en samlet medlemsfremgang. 

Erfaringen har vist, at den bedste og mest effektive måde er den personlige opfordring. Vi håber alle i 

selskabet vil tage på sig at få interesseret og skaffet nye medlemmer i 2018 – de, der melder sig ind, ser ud 

til at blive og være tilfredse. 



   
Medlemsstatistik per 1/1 2018 

 Antal 
medlemskaber 

Antal 
Medlemmer 

Antal 
Aron 
medl. 

Antal 
abonnenter 

Antal  
Abonnenter, 
der ikke er 
medlemmer 

2015 473 596 103 674 283 

2016 475 579 90 632 ? 

2017 451 559 108 690 247 
 

Note: Tallene for 2017 er ikke sammenlignelige mht. abonnenter, da alle medlemskaber nu også er 

abonnenter, hvilket ikke indgik i opgørelsen i 2015 og 2016. 

Økonomien 

Økonomien fremgår af regnskab og budget. Året har givet et mindre overskud, som er tilvejebragt ved 

sparsommelighed og gratis arbejde, omlægning af kontrakter, hjælp fra  

Grønlands Repræsentation samt fondsstøtte. Økonomien er samlet stabiliseret og giver rum for nye 

initiativer. 

Polarfronten 

Polarfronten er et E-magasinet, der via støtte fra Forskningsministeriet, Miljøstyrelsen og Energistyrelsen 

har kunnet udgives også i 2017. Polarfronten er en selvstændig virksomhed (datterselskab af DGS) med 

egen økonomi og årsberetning. Her skal blot nævnes, at følgende projekter er afsluttet i 2017.   

Projekt: Fra invasive arter til smuldrende kulturarv 

Temanummeret Fra invasive arter til smuldrende kulturarv. En populærvidenskabelig status om 
klimaforandringernes betydning for Grønland og Færøerne publiceret i februar 2018. Finansieret af 
Energistyrelsen. 

Projekt: Brobygningsnummer 

Udgivet i december 2017 indeholdende et mindre antal artikler om forskellige emner og finansieret af egne 
akkumulerede midler.  

Strategisk handlingsplan 

Bestyrelsen har vedtaget en handlingsplan i september 2017, der over 2 år skal skabe større synlighed, 

bredere vifte af aktiviteter, møder udenfor København, skabelse af netværk med foreninger med arktiske 

interessefelt, større socialt liv i foreningen og flere medlemmer. En række af de i beretningen omtalte 

initiativer er udtryk for initiativer i handlingsplanen. 

Bestyrelsen 



Referat af ordinær Generalforsamling i Det grønlandske Selskab,  

afholdt torsdag den 12. april 2018 kl. 18:30 

i GEUS, Øster Voldgade 10, opg. N, 1350 Kbh. K. 

Dagsorden iht. vedtægterne: 

a. -   Valg af dirigent.            

b. -   Forelæggelse af årsberetning.           

c. -    Forelæggelse af revideret regnskab.           

d. -   Forelæggelse af budget.          

e. -   Forslag til kontingent for det kommende år (se nedenfor)           

f. -    Forslag til vedtægtsændringer: Ingen 

g. -   Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

 Bestyrelsen forslår følgende valgt til bestyrelsen for 2 år:  

 Johnny Fredericia (genvalg), Søren Rose (genvalg), Bent Nielsen(genvalg),  

 Bestyrelsen forslår følgende som suppleanter til bestyrelsen for 2 år: 

 Bjarne Grønnow (genvalg) og Morten Jørck (nyvalg) 

h. -   Valg af to revisorer. 

 Bestyrelsen foreslår følgende valgt som revisorer (genvalg): 

 Egil Borchersen og Jørn Stålfos 

I. -    Eventuelt 

 

Formand Johnny Fredericia bød velkommen. 

 

Ad a. 

Formanden foreslog på bestyrelsens vegne Per Kalvig som dirigent. Der var ingen modkandidater, og Per 

Kalvig blev valgt.  

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt iht. vedtægterne og dermed lovlig. 

 

Ad b. 

Johnny Fredericia gennemgik årsberetningen vha. Power Point plancher. Et resumé af beretningen vil blive 

gengivet i tidsskriftet, og hele beretningen findes på www.dgls.dk. 

 

Resumé:  

Selskabet har i kalenderåret 2017 afholdt 26 arrangementer, inklusive events og arrangementer i 

kunstforeningen Aron og i Seniorklubben. Selskabet havde ved årsskiftet 2017/2018 i alt 559 medlemmer, 

mod 579 i 2016. Der er i 2017 tilkommet 50 nye medlemmer, som til dels har opvejet afgangen.  

 

Afgangen af medlemmer skyldes dels alder og dels en skrappere praksis overfor medlemmer som er i 

gentagen restance - de slettes.  

Beretningen blev godkendt enstemmigt. 

 

http://www.dgls.dk/


Ad c. 

Formanden forelagde det reviderede regnskab for kalenderåret 2017.  

 

Resumé: 

Der har været et overskud på driften på 128.000 kr. Heraf er ca. 70.000 dog indtægter, som er bundne til 

udgifter i 2018, hvorfor de er opført under passiver i balancen. Egenkapitalen var 755.000 kr., hvilket er ca. 

50.000 mere end i 2016. 

Regnskabet blev godkendt enstemmigt. 

Regnskabet, budget for 2018  på www.dgls.dk.  

 

Ad d. 

Formanden fremlagde budget for 2018. De væsentligste justeringer ift. sidste år er flere midler til 

særskrifter og en øget lønnet indsats i sekretariatet for at frigøre formanden til flere udadvendte 

aktiviteter. Indtægter fra fondsmidler søges opretholdt i videst muligt omgang.  

Det budgetterede overskud er 11.000 kr. 

Budgettet blev vedtaget enstemmigt. 

 

Ad e. 

Formanden fremlagde den plan for regulering af medlemskontingent og abonnementer på Tidsskriftet 

Grønland (TG), som blev vedtaget i 2015 og er udsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen. Når 

planen er fuldt indfaset i 2020, vil alle medlemmer få tilsendt TG og betale samme kontingent. 

 

Medlem Bent Michael Nielsen foreslog, at kontingentet skulle bevares med den nuværende størrelse og 

ikke sættes yderligere ned som vist i planen. Formanden forsvarede imidlertid planen, som den er, for at 

undgå at medlemmer melder sig ud.  

Kontingentet og abonnementsprisen på TG for 2019 (tyve-nitten) blev godkendt uden, at nogen i salen 

stemte imod.  

 

Ad f. 

Ingen. 

 

Ad g. 

De tre opstillede kandidater til genvalg til bestyrelsen, Johnny Fredericia, Søren Rose og Bent Nielsen, blev 

enstemmigt genvalgt.  

 

De to opstillede kandidater til suppleanter til bestyrelsen, Bjarne Grønnow (genvalg) og Morten Jørck 

(nyvalg), blev enstemmigt valg.  

Morten Jørck  motiverede sit kandidatur. Morten Jørck er 66 år og har beskæftiget sig med og rejst i 

Grønland i sin fritid siden 1973. Har tillige boet og arbejdet et par år i Nuuk. Vil gerne bidrage med bl.a. 

interessante foredragsholdere og debatten om et selvstændigt Grønland. 

 

Ad h 

De to revisorer Eigil Borchersen og Jørn Stålfos blev begge genvalgt enstemmigt. 



  

Ad i. 

Medlem Bent Michael Nielsen fortalte, at den afdeling af Rotary, som han er medlem af, i år har fokus på 

Grønland. Bent Michael Nielsen spurgte derfor, om det var muligt at etablere et samarbejde mellem Rotary 

og Selskabet. Formanden svarede positivt derpå, og der vil blive fulgt op efterfølgende. 

 

Henrik Juhl foreslog, at der bliver mulighed for forud at melde sig til spisning ifm. arrangementerne og 

endvidere, at det bliver muligt at downloade en intro-folder om selskabet til uddeling til potentielle 

medlemmer. Formanden vil sammen med bestyrelsen arbejde på at lægge rekrutterings- og 

informationsmateriale, medlemmerne kan bruge til interesserede, på hjemmesiden. Idéen med en intro-

folder til download er god, fordi en folder løbende kan opdateres. Tilmelding til spisning overvejes men er 

hidtil vurderet at være for administrativt besværligt ift. nytten. 

 

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen, og formanden takkede dirigenten for hans indsats. 

 

 

Johnny Fredericia  Morten Jørck 

Formand   Referent 

 

 

 
 
 
 








