28. oktober 2020

Til medlemmerne af Det Grønlandske Selskab
Kære Medlem
Hermed fremsendes udkast til beretning for 2019. Regnskab og budget kan findes på vil blive
udsendt når det er godkendt af revisorerne.
Den planlagte generalforsamling har måttet aflyses grundet risiko for Corona smitte og er udskudt
til vi igen kan samles i et rimeligt antal. Hvis dette ikke sker kort efter sommer, vil der blive afholdt
en form for skriftlig generalforsamling. Indtil da fortsætter bestyrelsen inkl. suppleanter arbejdet,
sådan som medlemmerne er orienteret om per mail.
Beretning og regnskab er i udkast svarende til det I ville have fået på generalforsamlingen, men er
selvfølgeligt ikke godkendt, da det netop kræver en generalforsamling.
Vi er også i overvejelse om hvordan vi kan levere møder/foredrag, hvis forsamlingsforbuddet
fortsætter eller antal deltagere fortsat begrænses meget. Vi er selvsagt bekymret for at et møde –
for mange af jer som er oppe i årene – kunne blive kilde til smitte og alvorlig sygdom. Vi vil nøje
overveje sikkerheden og vende tilbage, når myndighedernes retningslinjer for større forsamlinger
efter den 31. august 2002. Herefter vil vi kunne tage stilling til formen for møder i efteråret inden vi
igen kalder sammen til møde.
Heldigvis er Tidsskriftet Grønland ikke berørt og det er derfor stadigt et tilbud til medlemmerne, nu
da mange møder er suspenderet.
Året 2019 har været usædvanligt godt og aktivt år, med stor aktivitet, nye initiativer og en
økonomi som har muliggjort investering i øget sekretariatsbistand. Vi har udgivet bøger og
tidsskrift og holdt et stort antal møder og events og vi har haft medlemsfremgang. Vi er nået
længere i udvikling af selskabet, efter de strategiske beslutninger bestyrelsen har taget og løbende
har forelagt medlemmerne. Læs mere om alt dette i beretningen.
Vi håber I alle fortsat vil bakke op om selskabet i denne svære tid og forblive trofaste medlemmer.
Så skal vi nok også klare 2020.
Jeg ønsker, sammen med selskabets bestyrelse, at I alle forbliver raske til vi ses igen.
Johnny Fredericia
Formand.

Beretning for Det Grønlandske Selskab 2019.
Fremgang og stor aktivitet
Denne beretning dækker 2019, men enkelte forhold siden sidste års generalforsamling og dette års, dvs.
frem til ca. 1. april 2020 er medtaget. Mens selve året 2019 vist fremgang på de fleste fronter, vidner
begyndelsen af 2020 med Corona pandemi om at 2020 bliver et anderledes år.

Året i hovedtræk.
Efter sidste års generalforsamling konstituerede bestyrelsen sig på mødet den 16. maj 2019. 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. Elisabeth Storch (tilforordnet)
deltager ad hoc i bestyrelsesmøderne og står sammen med sekretariatsleder Maria Jensen for det
genoplivede Studenterforum.
Ved generalforsamlingen i april 2019 indvalgtes Henrik Dupont som bor i Skanderborg og Josephine
Nymand som bor I Nuuk og selskabet har således – som led i selskabets strategi fået lokale kræfter, der kan
organisere møder i Aarhus og i Nuuk.
Formand: Johnny Fredericia
Næstformand: Bent Nielsen.
Forretningsudvalg: Johnny Fredericia, Peter Normann Hansen og Bent Nielsen.
Aktivitetsudvalg: Bjarne Erbo Grønfeldt, Naja Mikkelsen, Morten Jørck, Henrik Dupont, Josephine Nymand
Litterære udvalg: Bent Nielsen, Bjarne Erbo Grønfeldt, Søren Rose, Kirsten Thisted (tilforordnet), Einar Lund
Jensen (tilforordnet)
Tidsskriftsudvalg: Ditte Nørgaard-Andersen, Bjarne Grønnow (tilforordnet) og redaktør af Tidsskriftet
Grønland Uffe Wilken
Medie- og markedsføringsudvalg: Peter Normann-Hansen, Johnny Fredericia, Adam Worm, Morten Jørck;
Naja Mikkelsen
IT-udvalget (ad hoc udvalg): Johnny Fredericia, Maria Jensen (sekretariatsleder), Elisabeth Storch
(tilforordnet), Uffe Wilken (redaktør), Jakub Christensen Medenos (IT medarbejder)
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. Der er indgået aftale om møder hos GEUS i Århus og mens møder i Nuuk
ikke endnu har fast lokation.
Bestyrelsen har fortsat arbejdet med at sikre at selskabets forskellige dele fremstår samlet, så
medlemmerne oplever at have adgang til alle tilbud. Og der er strategisk arbejdet med at få møder i Nuuk
og Aarhus op at stå. I efteråret 2019 afholdtes det første møde i Aarhus. Som led i netværksopbygning med
andre grønlandsorienterede foreninger og organisationer har DGS også i 2019 afholdt fællesmøder med
Selskabet for Arktisk Forskning og Teknologi (SAFT).
Oversigt over ordinær mødeaktivitet og arrangementer (ekskursioner), samt events
I Regi af
Forår 2019
Efterår 2019
Forår 2020 til 1/4
DGS-Hovedselskab
5
6
4 (2 aflyst)
Aron
6
2
3 (1 aflyst)
Seniorklub
3
2
3 (1 aflyst)
Studenterforum
0
3
3 (1 aflyst)
Events og
0
2
0
fællesmøder

Antal deltagere.
25-94
10-30
19-38
10-17
79-2500

Der har samlet i 2019 været afholdt 27 møder og arrangementer i regi af DGS. Deltagerantallet har varieret
med 25-94 i hovedselskabet, 10-30 i Aron 19-38 i Seniorklubben og 10-17 i Studenterforum. I Aron regi har
der været en række ud af huset aktiviteter til udstillinger og besøg hos kunstnere og vi har forsøgt os med
filmforevisning i Kraemer Hus. For 2020 er der sket en del aflysninger grundet Corona pandemien jf.
skemaet.
Mødet i Aarhus d. 12. nov. 2019 trak 15 personer til.
Der har været afholdt to flere arrangementer i 2019 end i 2018, mens deltagerantallet har været cirka det
samme ved møderne i begge årene. Den fremgang, vi over de seneste to år, har oplevet har nu stabiliseret
sig. Der føres så vidt muligt nu log over antallet af deltagere ved alle begivenheder.
Årets to helt store begivenheder og events var Arktisk Festival og Rink festsymposium.
Arktisk Festival 2019, der afholdtes på Nordatlantens Brygge d. 2-3 november i samarbejde med
Nordatlantens Brygge (NB), Afdelingen for Arktiske og Tværkulturelle Studier v. Københavns Universitet og
Arctic Friends. I selv festivalen deltog ca. 2500 og medtages fredagens koncertarrangement i regi NB var
tallet ca. 3000. Der var mere end 40 foredrag, stande, events m.m. i løbet af festivalen.
Der udtaltes stor ros for arrangementet fra deltagere og gæster. Det var en ren græsrodsorganisation
bestående af de nævnte samarbejdspartnere, der stod bag og deltagelse og indgang var gratis. En mindre
fondsstøtte fra Kraemers Grønlandsfond, fik festivalen til næsten at løbe rundt.

Rink Festsymposium afholdtes i anledning af 200 året for Hinrich Rink’s fødsel. Symposiet bestod af to
festforedrag ved Minik Rosing og Søren Rysgard, efter fulgt at lancering af en imponerende Rink biografi i 2
bind ved forfatteren Pia Rink og afsluttet med overrækkelse af selskabets æresmedalje Rink Medaljen.
Medaljen tildeltes Direktør, Cand. Scient Klaus Nygaard fra Grønland Naturinstitut for:
Klaus Nygaards enestående indsats ved skabelsen af en naturvidenskabelig internationalt anerkendt
forsknings- og rådgivningsinstitution i Grønland med afgørende betydning for en bæredygtig udnyttelse
af de levende ressourcer – det vigtigste erhverv i Grønland.
Medlemmer og honoratiores var indbudt og de ca. 100 deltagere fik en flot aften med efterfølgende
reception og bogsignering.
Endelig bør nævnes at et aktivt Studenterforum er kommet op at stå. Det har stået i selskabets brevhoved i
en del år uden at eksistere, men er nu blevet levendegjort og kan forhåbentlig bidrage til at vi også får nye
unge medlemmer i selskabet.
Bogudgivelser.
Der er udgivet 2 flotte bøger i 2019 og en tredje er trykt med først udgivet i 2020.
Jan Løve og Hams Christian Florian Sørensens bog: ”Switzerland in Greenland” blev udgivet med støtte fra
direktør i Fehring Medicals, Frederik Paulsen. Det er er en meget interessant og flot illustreret bog, der blev
udgivet på engelsk grundet den internationale interesse for ekspeditioner og forfatternes unikke arbejde
med at identificere de af A. de Quervians navngivne bjergtoppe i Østgrønland.
Pia Rinks biografi over Heinrich Rink liv med titlen: ”Grønland blev hans skæbne” blev udgivet i forbindelse
med fejringen af Rinks 200 års dag. Det er et ca. 700 siders tobindsværk, der har faglig tyngde og
noteapparat som en doktordisputats, men som er så godt og levende skrevet, at den fænger fra første til
sidste side. Bogen er meget mere end en biografi, den er også en grønlandshistorie fra et århundrede, der
ellers er dårligt dækket. Den viser, at problemstillinger som grønlandisering allerede dengang var oppe i
tiden. Bogen fik meget flotte anmeldelser i Danmark og Grønland. Udgivelsen er støttet fra Dronning
Magrethe og Prins Henriks fond, Augustinus Fonden; Aase og Jørgen Münthers fond og Den HielmestierneRosencroneske Stiftelse.
Det har været et på alle måder tilfredsstillende år for selskabets bogudgivelser, som der er lagt et stort
arbejde i fra selskabets side og som har mødt stor støtte fra fonde.
Trykning af bogen: Den Grønne Kasse” af Magarat Foverskov blev betalt i 2019, men udkom først i 2020.
Bogsalget har med to udgivelse været betydeligt over de foregående års salg, men der sælges også fortsat
tidligere udgivelser.

DGS har indgået aftale med Ilisimatusarfik omkring fælles udgivelse af en publikation. Første
udgivelse forventes foråret 2020.

Redaktionsudvalget har bistået redaktør Uffe Wilken med Tidsskriftet Grønland. Tidsskriftet er kommet
med 4 numre i 2018. Til udgivelse er der opnået fondsbidrag fra en række fonde.
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 Arktisk Festival, se ovenfor.
Fonde
Bent Nielsen har stået for en række fondsansøgninger, og vi har haft medvind hermed, hvor fondsmidler
især er givet til bogprojekter og Tidsskriftet Grønland. Fondsstøtten har givet en unik mulighed for hele to
bogudgivelser og har ligget over forventningen. Selskabet har også, som tidligere år modtaget støtte fra
Kraemers Grønlandsfond til forskellige projekter og tidsskriftet.

Medlemmerne og Abonnenterne.
Den fremgang i antal medlemmer og medlemskaber (som det lykkedes at opnå fra 2017-2018) er fortsat i
2019. Et samboende medlemskab er et medlemskab, men 2 medlemmer. Tallene fremgår af nedenstående
tabeller og diagrammer.
Desværre siver abonnentkredsen stadigt, hvilket især skyldes at en række biblioteker beskærer deres
tidsskriftsabonnementer, hvilket man kan se ved selvsyn på ethvert bibliotek. Det har derfor også været en
strategisk god beslutning at inkludere tidsskriftet i medlemskabet.
Vi har i 2019, ligesom i 2017 og 2018, ryddet op i dårlige betalere og spærret disses medlemskab. Fra
sekretariatets side gøres en stor opfølgende indsats med henvendelse til de der ikke har fået betalt, hvilket
betyder at vi får en del hjem, også før gælden vokser, men det medfører selvfølgeligt også udmeldelser.,
For Aron medlemskab, som er en ekstrabetaling til indkøb af kunst der trækkes lod om blandt de
betalende, er der også en svag faldende tilslutning.
Medlemstallet er altid differensen medlem ind- og udmeldelser, men Det glædelige er, at vi har fået godt
90 nye medlemmer i 2019 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 2020, og ikke mindst at
medlemmerne vil holde fast, nu da vi er udfordret af Corona krisen.

Medlemsstatistik per 1/1 2020
Antal
medlemskaber

2018
2019
2020

Antal
Medlemmer

438
458
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medl.

Antal
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103
96
88

689
697
702

Antal
Abonnenter,
der ikke er
medlemmer
247
233
220
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Udmeldelser per 1/1-2020

2018-2019
2019-2020

Enlig
udmeldelser
11
34

Samboende
udmeldelse
7
15

Studerende
udmeldelse
1
6

Aron
udmeldelser
11
8

Abonnent
opsigelser
26
31

Udmeldelser i diagramform
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Indmeldelser per 1/1-2020

2018 – 2019
2019-2020

Enlig indmeldelser Samboende
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21
17
74
10

Studerende
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1
6
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2
0
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2
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Tal inkluderer (enlige, samboende, studerende og Aron medlemskaber. Abonnenter er ikke medregnet.

Økonomien
Økonomien vil fremgå af regnskabet, når dette er godkendt af revisorerne. Ligeledes budgettet blive
forelagt til generalforsamlingen. Det regnskabsudkast, der afleveres til revisorerne, viser at året 2019’s
økonomi er næsten i balance. Den investering selskabet har gjort ved at udvide sekretariatet har således
kunnet holdes inden for budgetrammen. Samlet er den økonomiske situation tilfredsstillende og selskabet
er økonomisk konsolideret.
Polarfronten
Polarfronten er et datterselskab under DGS, idet Polarfrontens bestyrelse udpeges af DGS bestyrelse og
Polarfronten har særskilt CVR-nummer og regnskab.
I 2019 udkom Polarfronten med et temanummer om ”Sundhed i Grønland” som var resultatet af
opfølgende interview i forbindelse med NunaMed konferencen i Nuuk. Temanummeret blev finansieret af
Direktør Frederik Paulsen, Fehring Medical, Grønlandsk Medicinsk Selskab NunaMed konferencen og
Polarfronten. Et meget interessant temanummer der kan ses på www.polarfronten.dk
Fra Kraemers fond er modtaget støttet til udgivelse af en samling af artikler om Østgrønland, som også
ligger på polarfronten.dk og endelig har polarfronten af egne midler lavet opfølgende nyhedshistorier
igennem året.
Der er søgt midler til et temanummer om Arktisk Teknologi sammen med Selskabet for Arktisk Forskning og
Teknologi (SAFT) samt midler til en flere årig udvikling af polarfronten som en platform, men ansøgningerne
blev ikke imødekommet.
Derudover har Polarfronten fået nyt design. Endelig er det sket en øget krydsformidling og henvisning
mellem Polarfrontens platforme og selskabet andre platforme som hjemmesider og Facebook.
Polarfronten arbejder fortsat på at blive en permanent elektronisk og gratis platform for information og
arktisk forskning og resultatener heraf i en let forståelig formidling.
Polarfrontens abonnementsliste indeholder pt. ca. 1.850 abonnenter. Antallet er stabilt. Ligeledes har
Polarfrontens Facebookside en stabil følgegruppe.

Strategi og synlighed
Bestyrelsen har vedtaget en handlingsplan i september 2017, der over 2 år skulle 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 opfølgning herpå arbejdes der videre med en indfusionering af SAFT i DGS og der forventes afklaring
heraf i 2020. Samarbejdet med Academicus Arcticus er fortsat ved prisuddelingen i på Arktisk Festival i
november 2019.
DGS har indgået aftale med Grønlands Universitet/Ilisimatusarfik omkring fælles udgivelse af en årlig
publikation om kultur og samfundsforskning ved Ilisimatusarfik.
Selskabet har desuden arbejdet på at realiseres et stort undervisningsprojekt i form af en
undervisningsportal for den danske folkeskole, og har søgt støtte hertil, men endnu ikke opnået disse.
Endeligt skal nævnes at selskabet er begyndt at blive formelt inviteret til indbudte arrangementer,
filmpremierer og debatarrangementer, hvilket alt sammen viser at selskabets synlighed af blevet styrket
betydeligt. DGS er blevet en spiller man regner med og gerne inddrager.
d. 29. april 2020

Bestyrelsen

Referat af elektronisk generalforsamling i Det Grønlandske Selskab
onsdag den 7. oktober kl. 12:00 til onsdag den 21. oktober 2020 kl. 12:00
Dagsorden iht. vedtægternes § 5 stk. 5. med konsekvensjusteringer:
a. b. c. d. e. f. g. h. -

Valg af dirigent.
Forelæggelse af årsberetning.
Forelæggelse af revideret regnskab.
Forelæggelse af budget.
Forslag til kontingent for det kommende år.
Forslag til vedtægtsændringer.
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Valg af to revisorer.

Ad a. Valg af dirigent
Udgår, da der er skriftligt afstemning.
Ad b. Forelæggelse af årsregnskab (Sendes til medlemmerne)
Udgår, da der er skriftligt afstemning.
Ad c. Forelæggelse af revideret regnskab (Sendes til medlemmerne)
Revideret regnskab er godkendt med 59 stemmer.
Ad d. Forelæggelse af budget (Sendes til medlemmerne)
Budget er godkendt med 57 stemmer.
Ad e. Forsalg til kontingent for det kommende år (Sendes til medlemmerne)
Følgende kontingent for 2021 er godkendt med 59 stemmer:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontingent for 2021.
2021
1. DGS medlem. (enlig inkl. Tidsskriftet Grønland)
2. DGS medlem. (tillæg samboende)
3. DGS medlem. (studerende inkl. Tidsskriftet Grønland)

kr. 525,kr. 200,kr. 260,-

Ad f. Forslag til vedtægtsændringer
Ingen forslag til vedtægtsændringer er indkommet.
Ad g. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Følgende bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er godkendt med 59 stemmer:
Johnny Fredericia (genvalg bestyrelsespost)
Bent Nielsen (genvalg bestyrelsespost)
Morten Jørck (genvalg bestyrelsespost)
Elisabeth S. Kofoed (nyvalg suppleantpost)
Ad h. Valg af to revisorer
Følgende revisorer er godkendt med 61 stemmer:
Jørn Stålfoss (genvalg)
Egil Borchersen (genvalg)
Stemmerne fra den elektroniske generalforsamling fordeler sig som følgende

