18. marts 2021

Beretning for Det Grønlandske Selskab 2020.
Udfordringer på stribe i et CORONA-år
Denne beretning dækker 2020, men enkelte forhold i begyndelse af 2021, dvs. frem til ca. 1. april 2021 er
medtaget. Som spået i beretning for 2019 blev 2020 et meget anderledes og skræmmende år, med
udfordringer på mange fronter. Men indledningsvist skal det bemærkes at vores medlemsskare har været
meget loyale, bibeholdt deres medlemskab på trods af, at meget, vi annoncerede, efterfølgende måtte
aflyses eller udskydes. Det er en loyalitet vi er meget taknemmelige for.

Året i hovedtræk.
Året 2020 indledtes med god mødeaktivitet og 2 velbesøgte møder inden Regeringen lukkede Danmark
ned. Det indebar at selskabet måtte udsætte generalforsamlingen til efteråret og da vi nåede hertil blev vi
genbesøgt af corona og restriktionerne begyndte igen at medføre aflysninger. I konsekvens afholdtes en
skriftligt generalforsamling 7-21. oktober, og da der ikke var forslag fra medlemmerne og ingen kampvalg,
var det muligt at gennemføre denne som en afstemning
Bestyrelsen, der havde fungeret på 2019’s mandat til 21 oktober konstituerede sig på bestyrelsesmøde 2.
december.
De bestyrelsesmedlemmer, der var på valg blev genvalgt og udskiftningen skete på den ene suppleantpost,
hvor Elisabeth Kofoed afløste Bjarne Grønnow.
Udover ordinære bestyrelsesmedlemmer deltager suppleanter i arbejdet i de enkelte udvalg, 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, Morten Jørck, Henrik Dupont, Josephine Nymand,
Adam Worm
Litterære udvalg: Bent Nielsen, Bjarne Erbo Grønfeldt, Kirsten Thisted (tilforordnet), Einar Lund Jensen
(tilforordnet)
Redaktionsudvalg: Ditte Nørgaard-Andersen, Henrik Dupont, Bjarne Grønnow (tilforordnet), Josephine
Nymand og redaktør af Tidsskriftet Grønland Uffe Wilken
Medie- og markedsføringsudvalg: Peter Normann-Hansen, Ditte Nørgaard-Andersen, Johnny Fredericia,
Adam Worm, Morten Jørck, Naja Mikkelsen.
Studenterforum: Elisabeth Kofoed, Maria Jensen

IT-udvalget (ad.hoc udvalg): Johnny Fredericia, Maria Jensen (sekretariatsleder), Elisabeth Kofoed
(tilforordnet), Uffe Wilken (redaktør), Jakub Christensen Medenos (IT-konsulent)
Fonde: Bent Nielsen står for fondsansøgninger.
Polarfronten: Johnny Fredericia, Ditte Nørgaard-Andersen og Einar Lund Jensen (tilforordnet)er udpeget
som formand for Polarfrontens bestyrelse.
Medlem til Arktisk Instituts bestyrelse: Bjarne Erbo Grønfeldt.
Vores sekretariatsleder Maria Jensen fratrådte 1. marts 2021, da hun havde fået ønskejob i Grønland.
Maria Jensen har ydet en uvurderlig og engageret indsats for selskabet og vi takker hende og ønsker hende
held og lykke med karrieren. Felicia Lensborn er tiltrådt som sekretariatsleder 1. marts 2021.
Årets møder.
Der afholdes møder i DGS ”hovedselskabet” på GEUS, mens møder i Seniorklubben og kunstforeningen
Aron afholdes i Kraemer Hus i Charlottenlund. Studenterforum mødes oftest på Arktisk Institut. Der er
indgået aftale om møder hos GEUS i Aarhus, 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. Sådanne møder er også realiseret i Aarhus, men endnu ikke i Nuuk grundet Coronaen. I
Aarhus er indledt drøftelser med Det Grønlandske Hus om afholdelse af møder her.
Som led i netværksopbygning med andre grønlandsorienterede foreninger og organisationer har DGS også i
2020 afholdt fællesmøde med Qatanngut. Grundet corona blev der ikke – som intentionen ellers var - holdt
fælles møde med Selskabet for Arktisk Forskning og Teknologi (SAFT) i 2020.
I lyset af corona situationen i efteråret 2020 lagde bestyrelsen 9. september nye retningslinjer for
medlemsmøder med begrænsning af deltagerantal og tilmeldinger. Ligeledes blev indgået aftale med GEUS
om et begrænset deltagerantal ved møderne på GEUS og begrænsning af deltagerantal i Kramer Hus.
Desværre nåede vi kun at afholde et enkelt møde i Kraemer Hus og GEUS lukkede helt ned kort efter.
Der indledtes herefter et samarbejde med Nordatlantens Brygge (NB), som overtog 2 af DGS’
arrangementer mod at DGS-medlemmer fik 50 af pladserne. Nordatlantens Brygge havde som
kulturinstitution med store lokaler mulighed for fortsat at afholde kulturarrangementer.
Det blev til to velbesøgte møder. Det første møde i november med arktisk ambassadør Thomas Winkler
drejede sig om geopolitikken i Arktis som gav et aktuelt indblik. Mødet blev streamet til DGS medlemmer
der havde tilmeldt så dette.
Forfatter Bo Lidegaard fortalte på det efterfølgende møde også i november om Henrik Kaufmann og sin
højaktuelle bog ”Uden Mandat”, der også danner grundlag for filmen ”Vores mand i Amerika”. Det blev en
uforglemmelig aften, som blev streamet i samarbejde med Bryggen. Ud over udsolgt i salen, deltog et
betydeligt antal medlemmer på streaming og foredraget blev efter aftale med foredragsholder optaget og
ligger på NB’s-YouTube kanal – se https://youtu.be/Kql35H6YWpo

Streaming blev foretaget af professionelle som samtidigt sikrede høj kvalitet.
I studenterforum holdtes flere af møderne på ZOOM, et værktøj vi stigende grad har brugt som erstatning
for de fysiske møder.
Oversigt over ordinær mødeaktivitet og arrangementer (ekskursioner), samt events
I Regi af
Forår 2020
Efterår 2020
Forår 2021 til 1/4
DGS-Hovedselskab
2
0
2 (Z)
Aron
1
0
0
Seniorklub
2
1
1 (Z)
Studenterforum
5
3
4 (Z)
Events og
0
3
0
fællesmøder*
*Fællesmøder med Nordatlantens Brygge. To møder live streamet. Z= møder på Zoom

Antal deltagere i
2020 møder.
81-87
35
13-35
9-95
68-75

Der har samlet i 2020 været afholdt 17 møder og arrangementer i regis af DGS. Deltagerantallet har
varieret med 81-87 i hovedselskabet og 35 i Aron og 13-35 i Seniorklubben og 9-95 i Studenterforum.
Arktisk Festival
Som følge af Corona besluttede DGS i samråd med de øvrige medarrangører at aflyse Arktisk Festival 2020
allerede efter første nedlukning i 2020. Det er intentionen at genoptage arrangementet i 2021.

Bogudgivelser.
Der er udgivet 1 trykt bog, nemlig: Den Grønne Kasse” af Magarat Foverskov, som selskabet selv havde
finansieret. Derudover blev en ikke forbrugt donation til Pia Rinks biografi over Heinrich Rink liv med titlen:
”Grønland blev hans skæbne, brugt, efter godkendelse af fondsgiver, til en e-bogs udgave af bogen. Denne
markedsføres i 2021.
Efter det formidable bogudgivelsesår 2019 med to store bogudgivelser, blev 2020 mere normalt, men
stadigt tilfredsstillende, ikke mindst i lyset af Corona situationen. Der har været gjort en betydelig
markedsføringsindsats mht. til DGS- bøger og det har smittet af på salget, ikke mindst i Grønland.
DGS-aftale med Ilisimatusarfik omkring fælles udgivelse en publikation Kultur- og Samfundsforskning i
Grønland er der arbejdet med sidst på året og med fælles udgivelse først i 2021.

Redaktionsudvalget har bistået redaktør Uffe Wilken med Tidsskriftet Grønland. Tidsskriftet er kommet
med 4 numre i 2020. Til udgivelse er der opnået bidrag fra en række fonde.

Medie- og Markedsføringsudvalget her i årets løb måtte aflyse deltagelse i de events, der var planlagt,
men udvalget har arbejdet med at afsøge samarbejdsflader med andre foreninger med Grønland på
agendaen.
Fonde
Bent Nielsen har stået for en række fondsansøgninger, og DGS har opnået fondsmidler til Tidsskriftet
Grønland og til en e-bog version af Rink-bogen.
Der er også opnået støtte til udvikling af selskabet og ikke mindste til at sikre arkivalier fra selskabet, så
selskabets historie er sikret for eftertiden og for forskningen. Dette er sket med fondsstøtte fra Kraemers
fond og i samarbejde med Arktisk Institut, således at arkivalierne kan opbevares på Arktisk Institut.
Bestyrelsen vil her takke alle fonde og bidragsydere for deres støtte, for uden den kunne selskabet ikke
drives i det omfang, som nu er tilfældet

Medlemmerne og Abonnenterne.
Den fremgang i antal medlemmer og medlemskaber som vi så i 2017-19, har helt naturligt ikke kunne
fortsætte, når Corona epidemien nærmest har sat os skakmat mht. aktiviteter. Der har derfor været en
nedgang i antal medlemmer. Det skyldes især, at det har været svært at rekruttere nye medlemmer til
erstatning for den naturlige afgang, der sker hvert år. Selskabet har ikke oplevet medlemsfulgt, og det er,
situationen taget i betragtning, gået meget godt. Det tilskriver vi, at der trods alt har kunne holdes
regelmæssige møder - inkl. digitale møder - men ikke mindst at Tidsskriftet er udkommet normalt og har
fastholdt sit høje niveau.

Medlemsstatistik per 1/1 2021
Antal
medlemskaber
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458
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Udmeldelser per 1/1-2021
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Disse tal inkluderer (enlige, samboende, studerende og Aron medlemskaber, Abonnenter er ikke angivet.

Økonomien
Selskabet økonomi i 2020 har kun i begrænset omfang været præget af Corona situationen.
Indtægten på medlemskontingent blev næsten den samme som i 2019, når der tages højde for, at
omlægningen af abonnementet , der betød at tidsskriftet blev en del af medlemskabet. Denne
omorganisering var fuldt implementeret fra 2020. Indtægterne på abonnementer er faldet beskedent og
færre abonnenter er delvis opvejet af lidt højere prissætning, der bl.a. var nødvendig grundet stigende
porto- og forsendelsesomkostninger.
Også salg af særskrifter har ligget på samme niveau som i 2019, mens indtægt fra Copydan er faldet med
knap 10.000 kr. En indtægt der er meget varierende fra år til år, og som selskabet har meget lille indflydelse
på.
Fondenes støtte er på normalt niveau og betydeligt under 2019, men indenfor det budgetterede. Der er
også videreført fondsmidler, der er bevilget til anvendelse til bogprojekt i 2021.
På udgiftssiden er udgifterne faldet betydeligt, da det ikke var muligt at afholde events som Artisk Festival
og Gentoftenatten, men en del af udgifterne var finansieret af tilskud og tilskuddene kom så heller ikke som
indtægt. Streaming af foredrag fra møderne afholdt sammen med Nordatlantens Brygge kostede i
størrelsen 10.000 kr., men selv med denne ekstraordinære udgift er mødeomkostninger ca. 20.000 lavere
end i 2019. Dette svarer dog ca. til de tulskud, der i 2019 blev givet til de pågældende events. Så samlet
ligger nettoudgiften til møder på normalt niveau.
Tidsskriftet Grønland kostede ca. 7.000 mere. Besparelser på trykning og øgede annonceindtægter blev
spist af øgede porto og forsendelsesudgifter, så resultatet blev en merudgift på 7000 kr.
Sekretariatet blev i 2020 udvidet med flere timer til vores sekretær så lønudgifter er steget med ca. 35.000.
Til gengæld er driftsudgifterne i sekretariatet faldet med ca. 25.000.
Der blev søgt og bevilget væsentligt færre fondsmidler til bogudgivelser. Udgivelsen af Den Grønne Kasse
var finansieret af selskabet selv, men trykningen blev betalt og bogført i 2019. Flere bøger er på bedding i
2021, hvortil der er overført 70.000 i fondsmidler bevilget hertil til 2021.
Samlet er driftsresultatet et underskud på ca. 30.000 kr., hvilket anses for tilfredsstillende Coronasituationen taget i betragtning. Med en rimelig egenkapital ser vi et 2021-2022 i møde med fortrøstning.
Polarfronten
Polarfronten er et datterselskab under DGS, idet Polarfrontens bestyrelse udpeges af DGS bestyrelse og
Polarfronten har særskilt CVR-nummer og regnskab.
I 2019-2020 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 Pharmaceuticals, Grønlandsk Medicinsk Selskab NunaMed konferencen
og Polarfronten. Et meget interessant temanummer der kan ses på www.polarfronten.dk
Derudover er der af egene midler skabt mulighed nogle nyhedsartikler, der holder Polarfronten levende.
Samtidigt arbejdes der på at gøre Polarfronten som en platform i forbindelse flere forskningsinitiativer.
Polarfronten arbejder således på at blive en permanent elektronisk og gratis platform for information og
arktisk forskning og resultaterne 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 realiseringen af handlingsplanen.
Som opfølgning herpå arbejdes der videre med en indfusionering af SAFT i DGS og der forventes afklaring
heraf i 2021, idet SAFT har vedtaget at søge om at blive en del af DGS. Tilsvarende har der været drøftelser
med Qatanngut.
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
fondsstøtte.
Selskabet er synligt på hjemmeside og på sociale medier og der spores en stigende aktivitet og besøg, men
en egentlig statistik er endnu ikke udarbejdet. Aktiviteten i Studenterforum har også – ikke mindst i et år
hvor meget er foregået digitalt – været et nyt og meget besøgt vindue, hvor vi hat fået kontakt med nye
interessenter og også høstet nye indmeldelser.

Afslutning:
Bestyrelsen ønsker at takke medlemmer, fonde og samarbejdspartnere for støtte og godt samarbejde i en
svær tid.

18. marts 2021
Bestyrelsen for Det Grønlandske Selskab.

Referat af Generalforsamling i Det grønlandske Selskab 8/4 2021
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg af dirigent.
Forelæggelse af årsberetning.
Forelæggelse af revideret regnskab.
Forelæggelse af budget.
Forslag til kontingent for det kommende år (2021).
Forslag til bl.a. vedtægtsændringer.
Orientering om mulig fusion af DGS og Selskabet for Arktisk Forskning og Teknologi (SAFT) og
med Qatanngut med henblik på udformning af nye vedtægter til vedtagelse på kommende
ordinære eller ekstraordinær generalforsamling
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Bestyrelsen forslår følgende valgt til bestyrelsen for 2 år:
Naja Mikkelsen, Peter Normann Hansen, Bjarne Erbo Grønfeldt, Henrik Dupont, Ditte Nørgaard
Andersen, Adam Worm, Josephine Nymand; (alle forslag er genvalg)
Bestyrelsen forslår følgende som suppleant til bestyrelsen for 2 år: Maria Jensen (nyvalg)
9. Valg af to revisorer.
Bestyrelsen foreslår følgende valgt som revisorer (genvalg): Egil Borchersen (genvalg) og Bent
Jespersen
10. Eventuelt.
Generalforsamlingen afholdtes over Zoom, hvor deltagere har kunnet melde sig til deltagelse indtil
formiddagen d. 8/4. Tilmeldte havde fået tilsendt link. I alt deltog 44 medlemmer.
JF bød velkommen og foreslog dirigenten.
1. Bent Jespersen blev valgt til dirigent og gennemgik det formelle ang. varsling og indkaldelse.
Dirigenten fastslog generalforsamlingen rettidige indkaldelse, der dels var udsendt i tidsskriftet
Grønland, dels tilsendt alle medlemmer på mail eller med post.
2. Fremlæggelse af årsberetning for 2020
Formanden Johnny Fredericia fremlagde årsberetningen, der var udsendt til alle medlemmer inden
generalforsamlingen. Spørgsmål og kommentarer blev givet via chatfunktionen.
I 2020 blev generalforsamlingen (GF) ikke holdt som almindelig GF,
men som en afstemning over tre uger med mulighed for indsigelse og
Protektor: H.K.H. Kronprins Frederik
valg af opstillede kandidater.
Formanden gennemgik udvalgenes bemanding og arbejdsopgaver og
L.E. Bruuns vej 10
resultater. Mødeaktiviteten har været noget mindre end tidligere år,
DK-2920 Charlottenlund
Tlf.: 61 60 53 31
Bank Nordik: 6506 - 3062474369
SE: 19042928
dgls@dgls.dk
www.dgls.dk
www.tidsskriftetgronland.dk

men omfattede dog 14 møder (inkl webinarer), hvilket i et Corona år betragtes som
tilfredsstillende.
Medlemstallet er faldet en smule, hvilket forholdene taget i betragtning, hvor det var svært at
rekruttere nye medlemmer betragtedes at være forventeligt. Kort sagt er DGS indtil videre kommet
nådigt gennem Corona-krisen.
Tidsskriftet Grønland var udkommet planmæssigt med 4 udgivelser og bogen: ”Den grønne Kasse”
af Margaret Foverskov udgivet.
Udvalgsoversigt fremgår af den udsendte beretning til medlemmerne. Beretning kan findes på DGS
hjemmeside, herunder oversigt over møder (mødestatistik) og medlemsstatistikken.
Der var ikke spørgsmål til beretning, men enkelte medlemmer ønskede mere udbredt brug af
streaming, så det bliver muligt for medlemmer, der bor langt fra foredragsstedet at deltage i flere
møder. Formanden gav tilsagn om at bestyrelsen vil arbejde hermed i forbindelse med
efterårsprogrammet.
Beretningen blev taget til efterretning.
3. Godkendelse af regnskab
Det revideret regnskab blev fremlagt af formanden. Der blev gjort opmærksom på at det kun er
revideret af den ene revisor, da det ikke var lykkedes at få kontakt til den anden.
Der var ikke nogen spørgsmål til regnskabet, og det blev godkendt uden bemærkninger.
Regnskabet kan findes på DGS hjemmeside under generalforsamling
4. Budget og kontingent.
Formanden gjorde opmærksom på at det er 2022 kontingent men 2021 budget.
Et spørgsmål fra medlem Hr. Berg: Har bestyrelsen i særlige planer for at skaffe medlemmer
tilbage?
Formanden svarede et bestyrelsen arbejde herpå, såvel som på at få nye medlemmer. Formanden
opfordrede alle medlemmer at være aktive heri. Det er oftest medlemmer, der skaffer medlemmer.
DGS-aktiviteter skaffer også i sig slev nye medlemmer og bl.a. Studenterforum har været godt og
det skal udnyttes at DGS her har et kontaktnet til personer, der er interesserede.
Budget og kontingent betragtes som godkendt, da der ikke var indvendinger.
Kontingent udgør for 2022 er uforandret fra 2021 og udgør inkl. tidsskriftet Grønland:
DGS-medlemskab (enlige):
525 kr.
Tillæg samboende medlem:
200 kr.
Studentermedlemskab:
260 kr.
5. Budget - se ovenfor
6. Forslag til bl.a. vedtægtsændringer
Ingen forslag fremsendt inden frist.
7. Orientering om fusionsdrøftelser
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Formanden fremlagde drøftelse om sammenlægning af selskaberne/foreninger: SAFT og Qatanngut
med DGS. Grundlaget er at DGS også fremover udgør et selskab: DGS.
På spørgsmålet: ”Hvor mange medlemmer har de to foreninger hver især”, svarede formanden
cirka lige mange og i størrelsesordenen 30-50, men flere fra de to selskaber er allerede medlem af
DGS.
Et medlem gav udtryk for at det er en god ide.
Bestyrelsen fik opbakning til at DGS går videre med sammenlægningsideerne.
8. Valg til bestyrelsen.
Alle bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig kort.
På valg til bestyrelsen og foreslået af bestyrelsen var: Naja Mikkelsen, Peter Normann Hansen,
Bjarne Erbo Grønfeldt, Henrik Dupont, Ditte Nørgaard Andersen, Adam Worm, Josephine Nymand;
(alle forslag er genvalg).
På valg til Suppleant foreslog bestyrelsen følgende som suppleant til bestyrelsen for 2 år: Maria
Jensen (nyvalg).
Det konstateres at de pågældende er er valgt.
9. Valg af revisorer.
Bestyrelsen foreslog: Egil Borchersen (genvalg) og Bent Jespersen (nyvalg).
Begge valgtes uden afstemning
10. Eventuelt:
• Jan Niemann – god ide at gøre møderne virtuelle. Erfaringer for at det giver flere
medlemmer og funger godt.
• Henrik Dupont – Det er ikke glemt at skabe aktiviteter/møder i Jylland, herunder virtuelle
møder.
• Morten Jørck gjorde opmærksom på, Udvalget for Vandreturisme, hvori Qatanngut udgør
del af bestyrelsen har gang med i et projekt om fremstilling af vandreguide over egnede
vandreture i Sydgrønland.
Formanden Johnny Fredericia svarede omkring streaming af møder, at DGS når det er
hensigtsmæssigt og lader sig gøre gerne streamer møder til medlemmer, men at møderne ikke vil
blive optaget og lagt på nettet. Vi arbejder med et format, der er personligt og et ”lukket rum” så
foredragsholdere ikke skal stå til regnskab for hel verden.
Da der ikke var flere spørgsmål erklærede dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet.
Formanden takkede dirigentens Bent Jespersen for at have påtaget sig hvervet.
Formanden takkede for god ro og orden. Alle medlemmer kan efterfølgende stille spørgsmål på
mail.
Formanden Johnny Fredericia afsluttede med at takke for medlemmernes opbakning og støtten
fra en række fonde inkl. husly hos Kramers Grønlandsfond.
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Underskrevet
Bent Jespersen
Dirigent

Johnny Fredericia
Formand

Josephine Nymand
Referent

4

