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Referat af Fremvirkes generalforsamling 2022 
 

Tirsdag den 19. april, Voxeværket, Vermlandsgade 51, 2. sal, 2300 København S 

 

1. Valg af dirigent og referent.  
Lene Andersen blev valgt som dirigent. Jens Nedergaard valgt som referent. 

 
2. Godkendelse og opgørelse af antal stemmeberettigede.  

8 fremmødte som alle er stemmeberettigede. 
 

3. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed.  
Coronasituationen har gjort, at det i den forløbne periode har været svært at opretholde et normalt 
niveau af foreningsarbejde, men der har dog været flere spændende begivenheder:  

• I efteråret 2020 var der en kort periode, hvor det var muligt at afholde events, hvor Fremvirke 
afholdt 6 events med større fra kulturministeriet (Coronapakke). 

• I 2021 er etableret succesfuldt samarbejde med FOF omkring ”Filosofi og Kaffe”-events; 6 i alt og 
med mellem 18 og 50 personer tilmeldte pr. event. Samarbejdet har fordele omkring 
markedsføring og det praktiske omkring betaling. Ulempen er, at man ikke kan differentiere 
billetprisen mellem medlemmer og ikke-medlemmer i Fremvirke, hvilket har været årsagen det 
reducerede årskontingent, som så ikke giver rabatter til denne type events. 

• I 2021 er påbegyndt dialog med ”forsamlingshuset” Absalon på Vesterbro omkring events i deres 
hus. Bestyrelsen har gennemført et idéudviklingsarbejde herom med udgangspunkt i 
”Dannelsesrosen”, hvor faglige professionelle med ”modsatrettede” kompetencer sættes i spil.  

• Pilot for et andet event-format var tiltænkt afprøvet i Fremvirke regi i Voxeværket i februar 2022, 
men blev desværre aflyst grundet sygdom.  

• Mette Hvid Brockmann, medstifter og bærende kraft i Fremvirke og Nordic Bildung, er flyttet fra 
København og har valgt at trække sig her i foråret 2022, hvorfor vi ikke har startet nye aktiviteter 
før nærværende GF: Vi vil bruge foråret og sommeren på at forberede egentlige aktiviteter til 
efteråret. 

• Med rammerne i Voxeværket inkl. tagterrasse er der rige muligheder for at lave de events og 
sammenkomster vi ønsker. Med samarbejdsmodellen med bl.a. FOF og Absalon kan Fremvirke 
ses som eksperimentariet inden vi folder det ud i større skala. Webmøder er både godt og skidt – 
vi skal lære igen at fremmøde til fysiske events. 

 
Det går godt i søsterorganisationen Nordic Bildung, som bl.a. arrangerer European Bildung Day 8-9 maj – 
alle er naturligvis velkomne til at deltage https://europeanbildung.net/events/european-bildung-day-2022-
in-copenhagen/. Der er også gang i Global Bildung Network: https://www.globalbildung.net/, som ved 
jævndøgn afholdt 24-timers kultur-tour-de-force jorden rundt på zoom – et event som gentages næste 
jævndøgn. 
   

4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab.  
Regnskab fremlagt og godkendt. Generelt meget lavt aktivitetsniveau med en ”omsætning” på ca. 30.000 
dkk jf. ovenstående. 
 
 

https://europeanbildung.net/events/european-bildung-day-2022-in-copenhagen/
https://europeanbildung.net/events/european-bildung-day-2022-in-copenhagen/
https://www.globalbildung.net/
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5. Fastsættelse af budget og kontingent for det kommende år.  
Budgettet 2022 var en kopi af budgettet 2021; eftersom vi genstarter nærmest fra scratch, er det 
vanskeligt at sige noget om, hvordan Fremvirkes økonomi resten af 2022 kommer til at se ud. I forhold til 
det foreslåede budget blev indtægtssiden blev justeret, idet vi satser på lidt eksterne tilskud som primært 
indtægtskilde ift. kontingentindbetalinger. Derefter blev budget vedtaget. Fremvirke kontingent på 100 kr. 
fastholdes.  
 

6. Indkomne forslag. 
Ingen indkomne forslag 

7. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter. 
Lene Andersen, Christian Poll og Jens Nedergaard genopstiller.  Jan Kristoffersen genopstiller som 
suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig selv og har fået bemyndigelse til selvsupplering. Potentiel kasserer 
er i kikkerten. 

  
8. Valg af revisor.  

Johnny Sander valgt som ny revisor. 
 

9. Eventuelt & Brainstorming vedrørende kommende aktiviteter.  
Under hyggeligt samvær og spisning drøftedes forskellige mulige aktiviteter: 
Tema om dilemma mellem personligt og kollektivt ansvar på løsning af samfundsudfordringer f.eks. den 
grønne omstilling. Hvor går grænsen mellem eget ansvar og systemet? 
Fremvirke kan lave events hvor vi dyrker spørgsmål i stedet for svar. Hvad er de gode spørgsmål? 
Med inspiration i Global Bildung event, kunne Fremvirke lave et 24/12-timers rundtur i lokale kulturer i 
landet f.eks. ved Kyndelmisse, dvs. i februar, som egner sig godt til at sidde inden døre foran skærmen. 
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