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Høng d. 29. marts 2017

Referat fra bestyrelsesmøde mandag den 27. marts 2017.
Tilstede: Lene Jeppesen (LJ), Lone Varming (LV), Susanne Arends (SA), Ingvar Jensen (IJ), Ivan
Lilleng (IL), Søren Weensgaard (SW), Johs. Frandsen (JF), Ditte Henriksø (DI), Mikkel Kock
(MK), Jarl Ejsing-Duun (JE), Inge Olsen (IO), Susanne Tellerup (ST)
Afbud: Maja Hansen
Punkt 1 – Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt.
Punkt 2 – Årsrapport 2016
Årsrapport gennemgået af revisor. Revisionsprotokollat gennemgået af revisor.
Revisor roste skolens regnskabsafdeling.
Regnskabet, som udviser et underskud på 23.000 kr., blev godkendt og underskrevet af bestyrelsen.
a) Bestyrelsen bemyndiger SA til at indberette årsrapporten.
Punkt 3 – Meddelelser
ST: Inge Olsen har opsagt sin stilling som vicerektor pr. 1/5-17.
Vi har fået ”Husk mit navn” til at udsmykke skolen til efteråret. Det et Ny Carlsberg fonden, der
bevilger pengene.
Vores kompetenceudviklingsprojekt går fremad, om end det ikke er alle, der er lige begejstrede i
øjeblikket. Kompetenceudviklingsfonden har besøgt os, og de syntes, at vi var rigtig godt i gang.
MK: I elevrådet har vi sat fokus på mottoet ”Plads til den enkelte”.
Der var stor anerkendelse for initiativet.
IL: Høngsamfundet ønsker også at være ambassadører for skolen.

Gennem grundtonen i skolens arbejde søger vi at minde om, at den oprindeligt er udgået fra en folkehøjskole.

Punkt 4 – Søgetal
22 STX, 24 HF, 37 kostelever.
Vi håber, at vi også i år får nogle gennem fordelingsudvalget, men det bliver formodentlig ikke nær
det antal, vi fik sidste år.
Bestyrelsen foreslog, at vi skulle fremhæve prisen på at være kostelev. Måske ville nogle forældre
og unge vælge det i stedet for et efterskoleophold.
Kunne man formulere hvad højskolebaggrunden betyder i dagligdagen? Johs påtog sig opgaven at
lave et udkast.
Punkt 5– Økonomisk status
Økonomisk status gennemgået af SA. Bestyrelsen tog budgetopfølgningen til efterretning.
Punkt 6 – Gymnasiereform
Der er indgivet høringssvar. Specielt regler om manglende læsningsmuligheder i matematik udgør
et problem for de små skoler.
Vi er kommet i netværk med 3 andre små skoler, og det er faktisk rart at drøfte muligheder og
problemer med ligesindede.
Punkt 7– Eventuelt
MK: Skolen har fået ros i forbindelse med ungepanel.dk’s foretræde for folketinget for dens måde at
håndtere sygdomsramte elever.
SW: Vi bør forberede kommende valg til bestyrelsen, så vi i god tid kan kontakte egnede
kandidater.
Referatet er underskrevet: Lene Jeppesen, Lone Varming, Susanne Arends, Ingvar Jensen, Ivan
Lilleng, Søren Weensgaard, Johs. Frandsen, Ditte Henriksø, Mikkel Kock, Jarl Ejsing-Duun.

Referent: Inge Olsen.

Gennem grundtonen i skolens arbejde søger vi at minde om, at den oprindeligt er udgået fra en folkehøjskole.

