14. maj 2019

Til medlemmerne af Det Grønlandske Selskab

Kære Medlem
Hermed fremsende referat fra generalforsamlingen 2019 samt beretning for året. Regnskab og
budget kan findes på www.dgls.dk.
Året 2018 har været et godt og aktivt år, med stor aktivitet, nye initiativer 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.
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. 2-2019 er
planlagt at udkomme, så I kan nyde det i sommervarmen og liggestolen.

God sommer
Johnny Fredericia

Formand.

Beretning for Det Grønlandske Selskab 2018.
Konsolidering og fremgang
Denne beretning dækker 2018, men forhold siden sidste års generalforsamling og dette års, dvs.
frem til ca. 1. april 2019 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 2018. Udover
ordinære bestyrelsesmedlemmer deltager suppleanter i udvalgsarbejdet, ligesom andre medlemmer kan
tilforordnes efter bestyrelsens udpegning. Hermed gøres udvalgsarbejdet stærkere og bredere. De der er
suppleanter til bestyrelsen eller tilforordnede fremgår af nedenstående.
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, Morten Jørck
(bestyrelsessuppleant). Kirstine Eiby Møller (tilforordnet).
Litterære udvalg: Bjarne Erbo Grønfeldt, Bent Nielsen, Søren Rose, Kirsten Thisted (tilforordnet), Einar Lund
Jensen (tilforordnet)
Tidsskriftsudvalg:, Marie-Louise Deth Petersen, Ditte Nørgaard-Andersen, Bjarne Grønnow (tilforordnet)
og redaktør af Tidsskriftet Grønland Uffe Wilken
Medie- og markedsføringsudvalg: Peter Normann-Hansen, Johnny Fredericia, Marie-Louise Deth Petersen,
Adam Worm, Morten Jørck (bestyrelsessuppleant)
Fonde: Bent Nielsen står for fondsansøgninger.
Polarfronten: Johnny Fredericia, Ditte Nørgaard-Andersen og Einar Lund Jensen (tilforordnet)er udpeget
som formand for PF
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
Kraemer 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.
Som led i netværksopbygning med andre grønlandsorienterede foreninger og organisationer har DGS lavet
fællesmøder med Selskabet for Arktisk Forskning og Teknologi (SAFT), Dansk Geologisk Forening (DGF) og
med Grønlands Universitet/Ilisimatusarfik. Endvidere (som også nævnt i beretningen for 2017) har vi
gennemført filmforevisningen: ”There Is A House Here”, sammen med den canadiske ambassade.

Oversigt over ordinær mødeaktivitet og arrangementer (ekskursioner), samt events
I Regi af
Forår 2018
Efterår 2018
Forår 2019 til 11/4
DGS-Hovedselskab
5
3
5
Aron
5
3
5
Seniorklub
3
2
2
Events og fællesmøder
0
2
1

Antal deltagere.
40-105
10-30
35-40
85-250

Der har samlet i 2018 været afholdt 23 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
tiltrak dog så mange, at mødestedets kapacitet næsten var opbrugt. Det gjaldt visning af filmen ”There is a
House Here” med 105 deltagere og Debat om Rigsfællesskabet med 105 deltagere. I Aron har der –
inkluderet i tallene - været en række ud-af-huset-arrangementer til kunstudstillinger. Derudover har
Gentoftenatten haft stort besøg og var i år tilegnet Unicef By 2018.
Fremgangen fra 2016-2017 i mødedeltagelse er fastholdt og de mindst besøgte møder i hovedselskabet har
over 40 deltagere. En medvirkende årsag til den fortsatte fremgang er givet spisningen inden mødet.
Bestyrelsen og aktivitetsudvalget drøfter løbende fornyelser og justeringer af mødeformen for at øge
deltagerantallet, ligesom (se senere) et udvidet sekretariat har muliggjort en hyppigere annoncering.
Events omfatter deltagelse i Gentofte Bogmesse, Gentofte Kulturnat og fælles møde med DGS og SAFT
både i København og i Århus.
En begivenhed skal derudover nævnes, nemlig at der som led i markedsføringen afholdtes et DGS møde i
samarbejde med Grønlands forskningsråd i Katuaq i Nuuk, hvor Polarfrontens temanummer om Grønlands
forskning i Grønland præsenteredes og udgjorde grundlag for en debat om forskning i Grønland. Der var
fuldt hus i Katuaqs lille sal, og 85 gæster deltog
Det lykkedes igen at få en af Grønlands politikere til at komme til DGS nytårsmøde, nemlig Aaja Chemnitz
Larsen, som holdt et varmt indlæg om de nye vinde, der blæser i Rigsfællesskabet på baggrund af
samarbejdet om lufthavnprojekterne og nye initiativer til fremme af den gensidige forståelse, som
regeringen tog med finansloven for 2019.
I Aron var Anne Knudsen med: ”Udenfor havde vi isbjørne” og i Seniorklubben boglanceringen ”Sådan var
Jonathan Motzfeldt også” topscorere med fuldt hus i Kraemer Hus
Foredragene i hovedselskabet står aktivitetsudvalget for, mens Jørn Würtz står for seniorklubben og for
Aron sammen med Arons bestyrelse. Både Aron og Seniorklubben er en del af DGS og alle DGS-medlemmer
kan deltage.

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” som medlem, 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 nu er tæt på at være trimmet. I sekretariatet har Maria Jensen gjort en
stor indsats – og da hendes ansættelse er udvidet til 18 timer/uge fra 2019 er vi sikre på at medlemmerne
vil opleve forbedret service. Vi har oprettet en systematisk mødestatistik og tilbageført den til 2017 og en
forbedret medlemsstatistik.
Aktivitetsudvalget har stået for de ordinære arrangementer i hovedselskabet, der afholdes på GEUS, som
velvilligt har lagt hus.
Jørn Würtz og Arons bestyrelse har stået for møderne i Seniorklubben og Aron i Kraemer Hus.
Det litterære udvalg har kigget på tilsendte manuskrifter eller materiale, som er tilsendt og som
forslagsstilleren har ønsket at få publiceret af selskabet. Aftalen med Saxo der blev indgået sidste år kører,
men er endnu ikke helt tilfredsstillende. Der er ikke blevet udgivet bøger i 2018 og bogsalget har da også
været væsentligt mindre end i 2017. Der er i 2019 er en ret lang række bøger på bedding og vi regner med
at udgive 2-3 bøger i 2019. Det afhænger af fondsstøtte.
Jan Løves bog om Schweitzerland udgives med støttet fra Frederik Paulsen, direktør i medicinalfirmaet
Ferring Medical. Udgivelsesdatoen bliver den 28. maj.
Bogsalget er gået rimeligt i de første måneder af 2019 og cirka som i 2016.
Redaktionsudvalget har bistået redaktør Uffe Wilken med Tidsskriftet Grønland. Tidsskriftet er kommet
med 4 numre i 2018.
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 deltagelse i Gentofte Kulturnat, hvor omkring 250 borgere kom forbi Kraemer
Hus. Igen i år en meget vellykket aften. Royal Greenland havde sponseret maden og kommunen givet
10.000 kr. i støtte. Aftenen var tilegnet Unicef By 2018 (se senere). Ligeledes deltog DGS i Gentofte
Bogmesse; også her under Unicef By 2018 banneret. Det lykkedes ikke at afholde den anden arktiske
festival 2018, da hele Nordatlantens Brygge var optaget af Islands 100 års jubilæum. Men planlægning af
Arktisk Festival 2019 der afholdes d. 2-3 november er i fuld gang.

Fonde
Bent Nielsen har stået for en række fondsansøgninger, og vi har haft medvind hermed, hvor fondsmidler
især er givet til tidsskriftet og bogprojekter. Vi har opnået samme støtte som i 2017, ja faktisk har vi opnået
at have fået støtte vi har kunnet videreføre til 2019.
Nakuusa – Unicef By 2018
I 2018 var Gentofte Kommune Unicef By og har indsamlet til Nakuusa projektet til Østgrønland, der drejer
sig om børns rettigheder og om at skabe et miljø, hvor der tages bedre hånd om udsatte børn. DGS indgik
som partner og har holdt to arrangementer, hvor vi samlede ind og donerede indtægt fra bogsalget, i alt ca.
5000 kr. Derudover annoncerede vi gratis for Bjørnebrochen i Tidsskriftet Grønland for at øge salget hvor
1200 kr. per broche gik til Unicef By 2018. Værdien af annoncen var 7500 kr. og ifølge guldsmed Nicolai
Appel bidrag annoncen til et øget salg. I alt indsamledes i kommunen 1,1 mio. kr.
Medlemmerne og Abonnenterne.
Så lykkedes det at få fremgang i medlemsskaren, men abonnenter, der ikke er medlemmer, siver stadig,
hvilket vi især oplever ved at biblioteker opsiger deres abonnement. Enhver, der kommer på et bibliotek,
kan se at det er en tendens, der rammer mange tidsskrifter – hylderne med tidsskrifter skrumper
simpelthen.
Vi har i 2018, ligesom i 2017, ryddet op i dårlige betalere og spærret disses medlemskab, og vi er nu i bund
hermed. Vi får løbende udmeldelser oftest begrundet i, at medlemmet ikke længere kan komme til
møderne, men desværre effektueres de fleste udmeldelser ved, at man blot undlader at betale. Og det er
skuffende, at man ikke blot skriver et brev/en mail og udmelder sig – den anden model giver en masse
ekstraarbejde.
Maria Jensen har brugt en del tid på at opsøge dem, der ikke har betalt – og det er lykkedes at få mange
indmeldt igen, da årsagen ofte har været ændret postadresse eller e-mail, så girokortet ikke er nået frem.
Det glædelige er, at vi har fået godt 50 nye medlemmer i både 2017 og 2018 og samlet en lille
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 2019. Dem, der melder sig ind, ser ud
til at blive og være tilfredse.

Medlemsstatistik per 1/1 2019
Per 1/1

Antal
medlemskaber

2017

Antal
Medlemmer

451

Antal
Aron
medl.

559

Antal
abonnenter

108

690

Antal
Abonnenter,
der ikke er
medlemmer
247

2018
438
543
103
689
2019
458
578
96
697
Abonnementsfremgangen har baggrund i at alle medlemmer siden 2016 får tidsskriftet.

247
233

Medlemsomsætningen kan ses af nedenstående tabeller:
Indmeldelser per 1/1-2019

2017
2018
2019

Enlige
indmeldelser
34
21
0

Samboende
indmeldelser
10
17
0

Studerende
indmeldelse
0
1
0

Aron
indmeldelser
4
2
0

Abonnement
oprettelser
3
2
0

Udmeldelser per 1/1-2019

2017
2018
2019

Enlige
udmeldelser
23
11
0

Samboende
udmeldelse
4
7
0

Studerende
udmeldelse
0
1
0

Aron
udmeldelser
5
11
0

Abonnent
opsigelser
30
26
0

Heraf kan udledes at fremgangen er baseret på at det i højere grad er samboende der bliver medlemmer.
Det kan også ses – at på trods af en målrettet indsats – har vi ikke fat i studenterne. Det er en fremtidig
udfordring, som vi håber at kunne lykkes med i 2019.
Økonomien
Økonomien fremgår af regnskab og budget. Året har givet et betydeligt overskud, som er tilvejebragt ved
sparsommelighed og gratis arbejde, omlægning af kontrakter, hjælp fra Grønlands Repræsentation samt
fondsstøtte. Overskuddet skyldes også – set i forhold til budget – at vi ikke fik udvidet sekretariatet som
planlagt i 2018, det er først sket i 2019. Økonomien er samlet stabiliseret og giver rum for nye initiativer.

Polarfronten
Polarfronten er et datterselskab under DGS, idet Polarfrontens bestyrelse udpeges af DGS bestyrelse og
Polarfronten har særskilt CVR-nummer og regnskab.
I 2018 udkom Polarfronten med to temanumre - et om 'Grønlandsk grønlandsforskning' (finansieret af
Forskningsstyrelsen) og et om 'Biodiversitet og naturressourcer', finansieret af Miljøstyrelsens DANCEAprogram. Begge numre udkom som interaktive pdf'er, som kan hentes gratis
på https://issuu.com/polarfronten
I forbindelse med temanummeret om 'Grønlandsk grønlandsforskning' samarbejdede DGS med Grønlands
Forskningsråd om en fælles event i Katuaq i Nuuk. Event'en var en stor succes - der var fuldt hus og KNR
optog hele seancen.
Polarfrontens abonnementsliste indeholder pt. ca. 1.850 abonnenter. Antallet er stabilt - nogen går fra,
andre kommer til.
På Polarfrontens Facebookside har de seneste to temanumre fået stor opmærksomhed, og vi er gået fra ca.
850 følgere til pt. 1.305 følgere.
Strategisk handlingsplan 2017-2019
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
interessefelter, større socialt liv i foreningen og flere medlemmer. En række af de i beretningen omtalte
initiativer er udtryk for initiativer i handlingsplanen.

Som led strategiens mål om udvidet netværkssamarbejde, har vi indledt drøftelse med Selskabet
for Arktisk Forskning og Teknologi /SAFT). Vi er enige om at udvikle samarbejdet omkring møder –
bl.a. 1-2 fælles medlemsmøder om året - og om publicering af resultaterne fra projekter støttet af
SAFT’s studenterlegater, der minder om Academicus Arcticus. En mulig fusion/optagelse af SAFT i
DGS har været drøftet, men er kun på sonderingsplanet i begge organisationer.
Derudover har formand og forskellige bestyrelsesmedlemmer deltaget i paneldebatt og givet
brugerinput ved filmpremierer og forpremierer
Desuden arbejdes som nævnt med etablering af Arktisk Festival 2019, der vil finde sted 2-3
november 2019.
DGS har også drøftelser med Ilisimatusarfik omkring fælles udgivelse af en publikation. Afklaring vil
finde sted i 2019.
Bestyrelsen

