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Referat af Holbæk Højskoleforenings GENERALFORSAMLING 

tirsdag den 5. april 2022 i Skt. Nikolaj Sognehus

Formanden bød velkommen til forsamlingen, der talte ca. 70 medlemmer inkl. bestyrelsen 

1. Valg af dirigent.
Peter Blumensaadt blev valgt.
Dirigenten erklærede generalforsamling for lovligt indkaldt.

2. Bestyrelsens beretning v/formanden

Beretning 2021-22

Hvor er det en glædelig aften i aften – så godt at vi igen kan holde foreningens 
vedtægter, hvor der i paragraf 6 står: ”Generalforsamlingen er foreningens højeste 
myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned.”
De to sidste år har det ikke kunnet lade sig gøre – der er de blevet holdt i begyndelsen
af sept., hvor coronaen efter en sommerperiode havde sluppet lidt. Nu lever vi med 
virussen, og de fleste har dannet en vis immunitet.
 
Det er også lykkedes at afholde alle planlagte arrangementer siden sidste 
generalforsamling, selv om det har medført, at det nu er 4. gang vi mødes siden 1. 
marts – og det er da helt godt gået sådan en 5. april.

Her kommer beretningen om, hvad vi har været samlet om:

1. medlemsmøde i efterårssæsonen indledtes af forfatter og kommunikationschef i 
PFA Niels Overgaard, der talte ud fra sin bog ”Det hele handler ikke om dig”. Efter 
sin fars død spurgte Niels Overgaard sig selv, hvad meningen med livet var. Den var 
svær for ham at få øje på. Her kom stoicismen ham til hjælp.  I 500 år var det den 
bærende filosofiske retning i den antikke verden, fra 300 f. Kr. til kristendommen tog 
over. Siden har stoicismen levet stille, men kommet mere frem ved årtusindskiftet, 
måske især fordi den er præget af sund fornuft.
Vi hørte om de 5 principper til dagligt brug: Kort fortalt:
1. Fokusér på det, du kan kontrollere.
2. Succes. Succes er at gøre det rigtige – at man inden for sine valg vælger det rigtige.
    Det bedste er altid godt nok.
3. Selvdisciplin gør dig fri. Selvbeherskelse er særdeles vigtig, fordi vi har så mange
    muligheder.
4. Døden er din ven. Kun den, der har lært det, er fri.
5. Det hele handler ikke om dig. Vi er en del af noget større. Vi er skabt for hinanden.
    Fællesskabet – de andre - er målet, og jeg er midlet.

26. okt. havde vi forsøgt os med andet lokale. Mange havde i mørket svært ved at 
finde VUC i Slotshaven, men dog fundet frem, da Lillian Hjorth-Westh skulle 
fortælle om forfatteren Jørgen Riel.
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”Det er ikke rigtig litteratur” var den gængse holdning på parnasset.  ”Det er nu os,  
der bestemmer det” startede Lillian med at sige. Jørgen Riel begyndte at skrive da 
han var 6 år, men var 40 år, da han udgav sin første bog. Det blev til 99 udgivelser 
med genudgivelserne. Som ung uddannede han sig til navigatør og telegrafist og kom
til Grønland, da han var 19 år som ekspeditionsleder. 24 år gammel flyttede han til 
Thule, men han er kun i Grønland i 10 år. Og alligevel gav der så meget stof til alle 
hans fortællinger og skrøner, som er skøn læsning. Senere i livet flyttede han til 
Malaysia og var ansat i FN.

Lillian er en skøn fortæller, det har vi erfaret en del gange efterhånden. Men salen var
ikke velegnet til os – fra stolerækkerne var der dårligt udsyn til foredragsholderen. 
Kaffen blev indtaget rundt omkring, og dermed fik vi alle erfaret, at det at mærke og 
ikke mindst se hinanden, er et vigtigt aspekt.
Vi er et fællesskab og her betyder det fælles kaffebord mere end som så. Det kaldes 
jo også det grundtvigske sakramente.  Vi har droppet VUC igen.

Den 23. november mødtes vi så i Skt. Nikolai sognehus igen, og var blevet endnu 
gladere for dette lokale.
Aage Augustinus fortalte om Færøerne, ”den mindste klump”, vejrgudernes 
tumleplads, The Land of Maybe, hvor man ikke kan lave faste aftaler. Rigsvåbnet har
vædderen, isbjørnen og 3 kroner, og landet består af 18 øer, der nu bebos af 50.000 
indbyggere.
Aage Augustinus fortalte landets historie, fra 825 hvor mange nordmænd drager ud, 
over 1380 hvor øriget lægges ind under Kalmarunionen.
Indtil 1855 var Færøerne et landbrugssamfund, og man måtte ikke eje en båd. Dette 
monopol blev ophævet året efter, i 1856, og siden har Færøerne været en 
fiskerination. Hovedindtægten er nu laksefiskeriet.
Aage viste fotos af både den storslåede natur og kunst – og sluttede med at sige om 
landet: alt er endnu i sin vorden.
Vi er 25 medlemmer, der glæder os til at rejse derop om små to måneder sammen 
med Aage.

Året sluttede med et års forsinket fejring af Beethovens 250 års fødselsdag d. 
14.december, hvor journalist Mathias Hammer fortalte om Beethovens liv ved 
gennemgang af flere af de mest kendte værker. Mathias Hammer begyndte bagfra 
med den sidste symfoni – den 9. skrevet 1824: 1.sats indledes med en voldsom 
beskrivelse af kaos – og Mathias Hammer fortalte om det kaos, som herskede i 
Europa på dette tidspunkt, selvom magthaverne havde haft de største forhåbninger 
om fred og orden efter Wienerkongressen 1814-15 og de rystende krige. Sådan blev 
det ikke. Sidstesatsen  ”Ode til glæden” beskriver håbet om, at hele verden må blive 
som brødre, at glæden må sejre, at der må findes en kærlig Gud.
Dette er spændingsfeltet i Beethovens musik. Der er masser af lys og glæde, men 
også kaos og destruktive toner, der ødelægger idyllen. Beethoven har selv udtrykt det 
sådan: ”Min musik skal ikke være vidunderlig – den skal noget mere..”
Skæbnesymfonien bekræfter det: Der er kamp og noget, der skal overvindes, men i 
den sidste sats sejrer det gode.
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Et meget spændende og velfungerende foredrag af en dybt engageret og veltalende 
Mathias Hammer.

Så kom fru Corona igen på besøg, og januarmødet måtte udsættes.
 
Vi mødtes 1. februar, mange med forventning om at høre om Frida Kahlo. Men 
Anne Valbjørn havde fået corona.
Vi var så heldige, at tidl. højskoleforstander Morten Dyssel hurtigt kunne træde til 
med et foredrag om Johannes Møllehave. Han fortalte om Møllehaves begejstring for 
at tilegne sig viden og give den videre. Et par Møllehave-citater: ”Bibelen er min 
livsforsikring” ”Uden kristendommen havde jeg begået selvmord”, ”Jeg vil bekæmpe
meningsløsheden”, ”Det moderne menneske har alt, men det er også alt, hvad det 
har”.
Og Morten Dyssel fortalte, hvordan Møllehave bestandigt vendte sig mod lyset for at 
holde mørket stangen. Humøret letter, men man må ikke være for let.
Han var bestandig optaget af at være noget for andre og at være noget sammen med 
andre. Og at tale til hjertet i stedet for til forstanden. Hvem andre end ham kan få 
Genesaret til at rime på Wc-bræt.      Møllehave har fortalt ”hvor min farmor sagde 
ak, ak, ak, sagde min mormor tak, tak, tak.
Det gjorde vi også denne aften – tak for et givende og levende foredrag.

For at bringe mere balance mellem nedslående og opløftende nyheder, havde vi 
lavet aftale med journalist Hakon Mosbech, medstifter af netavisen Zetland.
Hans  foredrag tirs. d. 1. marts havde titlen:”Hvorfor verdens udvikling langt fra er så
sort, som vi ofte hører”. De gode nyheder synes oftest overdøvet af nyheder med stof 
om krig, nød, sult, snyd og bedrag, løgn og sygdom. Hakon Mosbech fortalte, at vi 
mennesker er tilbøjelige til at hæfte os ved det farlige og negative – nærmest som et 
urinstinkt. Psykologisk set drages vi i medierne af dette, måske for ikke at blive 
overrumplet, som en slags parathed, hvis vi skulle udsættes for noget, der kunne true 
os.

Han fortalte også, at den gamle journalistuddannelse lærte journalister at tricke folk 
på deres inderste frygt – at det var det stof som solgte. Man lærte så at sige ”at spidse 
vinklen”. De gode nyheder om fremskridt, gode hensigter og handlinger, om at se 
muligheder og løsninger, er en nyere form for journalistik, som heldigvis er ved at 
vinde frem. Men vi skal hver især vise gennem vort medieforbrug, at det er noget vi 
gerne vil høre og betale for. Godt hvis der kan komme mere balance i vort syn på, 
hvordan verden ser ud.

Søndag d. 13. marts var 50 medlemmer til koncert i Holmens kirke, hvor DR’s 
pigekor gav forårskoncert under ledelse af Philip Faber. Det var en kold aften at stå 
en halv time i kø (Jeg var blevet fortalt at kirken  åbnede kl. 19) – men koncerten var 
spændende også med andre indslag end korsang og pigerne sang fantastisk. Tak til 
Bente og Karen, som havde smurt sandwich til hjemturen. Det er næsten blevet en 
tradition.
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Sidste foredrag i denne sæson var om ”Grønland mellem øst og vest i 1000 år”. 
Efter 3 aflysninger fik vi d. 22. marts endelig mulighed for at høre historiker Thorkild
Kjærgaard fortælle. Vi hørte om den første befolkning af Grønland, som kom fra 
Norge. Om inuitterne, der senere kom vandrende fra Sibirien over Beringstrædet, 
gennem Alaska og Canada til Grønland, og sandsynligvis udryddede nordboerne.
Om Hans Egede, der i 1700-tallet drog fra Bergen til Grønland og bosatte sig 
sammen med inuitterne. Han prædikede kristendom, lærte deres sprog, lavede skoler 
og et skriftsprog på grønlandsk og udviklede samfundet bl.a. på sundhedsområdet.
Efter freden i 1814, hvor Danmark tabte Norge til Sverige, var det det internationale 
samfund med England i spidsen, der bestemte, at Grønland skulle tilhøre Danmark 
(det var ikke vores ønske).
Derfor pointerede Kjærgaard, at Grønland aldrig har været en koloni, men en del af 
kongeriget med eget amt – vi har aldrig erobret det land.
Og Grønland er kun forblevet dansk ved at den danske regering har kunne holde en 
god balance og god forbindelse til USA, der stadig står på spring. Foredraget rejste 
mange gode spørgsmål, men spændende var det at høre historien fortalt ”på en 
anderledes måde”. Spændende er det også, hvad fremtiden bringer i disse kolde egne,
der er ved at blive varme på mere end en måde.

Hvis jeg kort skal fremhæve nogle af snapsene, vi har fået, og som vi kan bygge 
videre på, kunne det være:
* vi er alle del af noget større. Fællesskabet er altid målet, jeg selv er kun et middel.
* Verden er uregerlig, orden afløses af kaos, men der kommer orden igen, og den
    erkendelse giver os mulighed for at tro på fremtiden.
* Livet er en gave – og dermed også en opgave.
* Og humor og kunst er uundværlig.

Tak til jer alle for opbakning og godt fremmøde. Tak for gode drøftelser og samtaler. 
Tak for at I er med til at holde liv og glæde i vores forening. Det kan vi forhåbentlig 
blive ved med længe, længe endnu.

Og tak til mine bestyrelseskollegaer for trofast inspiration og loyal arbejdsindsats. 
Der er brugt mange timer på alle de opgaver, som bestyrelsen har, og der er aldrig 
mukken eller sukken, men kun en stille klukken, når der skænkes et glas rødvin til 
sidst på bestyrelsesmødet.

Generalforsamlingen modtog beretningen med applaus.

3. Fremlæggelse af regnskab v/kassereren
Bente Nielsen gennemgik regnskabet, der viser et underskud på 12.548 kr. På grund af 
corona har der været færre, men dyrere møder.
Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

4. Fastlæggelse af kontingent.
Bestyrelsen foreslog uændret kontingent: 150 kr. årligt, hvilket blev besluttet uden 
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afstemning.

5. Medlemssituationen v/Inge Nørregaard Nielsen.

Året 2021

Vores gode stabile forening er skrumpet lidt – men heldigvis kun lidt.  
Pr. 31.12.2021 kunne vi optælle 245 medlemmer.  
Hvilket stemmer med regnskabets kontingentindbetaling.  
Det er en nedgang ift. sidste års opgørelse, hvor medlemstallet var 272.  
Manglende indbetaling af kontingent 2021 medførte sletning af 30 medlemmer ved årets udgang.  
 
Lad mig endnu engang minde om, at kontingentet følger kalenderåret med forfald i januar – og 
allerhelst inden generalforsamlingen, som normalt er i april.  
 
Som jeg tidligere har nævnt, har vi også medlemmer som - sikkert intetanende - betaler forud.  
Som det fremgår af regnskabets passiver, er der forudbetalt kontingent helt frem til 2024.  
Det drejer sig om i alt 89 indbetalinger.  
72 der vedrører 2022  
15 der vedrører 2023  
2   der vedrører 2024. 
 
Vi vil gerne igen i år takke og rose vores medlemmer for at benytte netbank ved indbetalinger af 
kontingent og billetter. Det stort set alle, der benytter elektronisk indbetaling. Det er en stor 
hjælp. 
 
Igangværende år 2022. 
Af medlemslisten her pr. 2. april har foreningen stadig restance for 2022-kontingent hos 48 
medlemmer.  
Disse vil få en reminder i juni med Program Efterår 2022. 
Kommer indbetaling ikke inden årets udgang – slettes disse pr. 31.12.2022. 
 
Girokortet – er der sikkert mange, der stadig savner, som påmindelse og til styring af 
kontingentindbetaling. Det forsøger vi at erstatte ved at lave et lille indstik i forårsprogrammet. Vi 
laver ikke medlemskort – men I kan jo lave jeres egen lille kvittering eller styre det ved at sætte en 
årlig gentagen indbetaling i jeres netbank. 
 
I er altid velkommen til at kontakte mig, hvis I er i tvivl om jeres status – enten på tlf. eller helst på 
mail – i telefonen kan man ikke svare på alt, men på mail kan jeg undersøge det meste og vende 
tilbage.    
 
Er der spørgsmål  
 
På formandens spørgsmål om antal nye medlemmer i 2021 – er det efterfølgende undersøgt med 
resultatet 17 nye indmeldelser hen over året.  
 
– tak for ordet.  
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Generalforsamlingen kvitterede for den gode orientering med applaus.

6. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg til bestyrelsen var Inge Nørregaard Nielsen, Bente Dyhrberg Nielsen og Elisabeth Sylvest. 
Alle tre blev uden afstemning genvalgt for 2 år.

For et år valgtes uden afstemning 2 suppleanter:
Karen Marie Nielsen og Helle Olsen

8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant.
Som revisorer for et år valgtes uden afstemning: Lis Nielsen og Else Damsgaard
Som revisorsuppleant for et år valgtes uden afstemning: Birger Munk.

9. Eventuelt

Helle Pedersen udtrykte ønske om kaffe/te som alternativ til rødvin ved generalforsamlingen af 
hensyn til medlemmer, der ikke ønsker alkohol. 
Formanden gav udtryk for, at det nok ville være muligt at imødekomme Helles ønske til  
forplejningen.
Helle Pedersen udtrykte endvidere stor ros til formanden – generelt.
Sigrid Diness:
 opfordrede medlemmerne til allerede nu at sætte X i kalenderen den 4. oktober 2022, hvor vi skal 
fejre foreningens 125 års jubilæum med et udvidet medlemsmøde.
 oplyste at Anne Valbjörn Odgaard kommer til julemødet den 20/12
bragte en hilsen fra Anne Marie Morris, der glæder sig til at se os i maj, hvor der endnu er nogle få 
ledige pladser til kurset.
 udtrykte bestyrelsens tak til Webmaster Arne Bobjerg Nielsen og Fotomaster Ole Schøndorff.

Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede for god ro og orden.
Formanden takkede forsamlingen for trofast fremmøde og Peter Blumensaadt for god ledelse af 
generalforsamlingen. 

                                                                                                                         Referent: Peter Dinesen
                                                                                                                         

 Underskrifter:
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