Høng Samfundet, referat fra Generalforsamling 14. september 2019.
1. Valg af dirigent: Ivan Lilleng foreslåes af bestyrelsen, og bliver valgt. Ivan konstaterer at
generalforsamlingen er indkaldt med korrekt varsel, i Forårsskriftet og på skolens hjemmeside.
Dagsorden for generalforsamlingen fremgår ligeledes af skolens hjemmeside, under bjælken Høng
Samfundet.
2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år, ved formanden, Lene Jensen:
"ÅRSBERETNING FOR HØNG SAMFUNDET 2018.
Det nye foreningsår startede traditionen tro med at årsberetningen blev godkendt af
generalforsamlingen og derefter havde 76 deltagere valgt at lægge vejen forbi til jubilarmiddagen
og sammenkomst på Høng Gymnasium, det blev som altid en rigtig hyggelig dag hvor ordet er frit
og hvor jubilarer fortæller om deres tid på Høng Gymnasium.
Ved juletid var det tid at Høng Samfundet skulle deltage i Høng Fondens fordeling af økonomisk
hjælp til elever der havde søgt Høng Fonden. Det er altid godt at kunne hjælpe nuværende elever
på skolen som måtte have brug denne slags hjælp til at kunne klare deres tid på skolen. Der blev
uddelt ca 28000 kr fra Høng Fonden til nuværende elever på skolen.
Af udgivelser kan nævnes Årsskriftet som kom ud ved juletid og Forårsskriftet kom ud ved påsketid,
det bliver sendt på mail og det kan ses på udgiftssiden i regnskabet men det vil kassereren kom ind
på i kassererberetningen.
Endnu en hyggelig tradition som Høng Samfundet er repræsenteret til er dimissionen og i år var det
tid igen til at overrække årets Boggave fra Høng Samfundet. I år gik Boggaven til Janni Nissen fra 3
xy. Den bestod af Sommerfugledalen af Inger Christensen og Gitterporten af Fred Uhlman. Det er
også godt at være med til at sende unge mennesker ud og se hvad livet har at byde på.
Det er rigtig godt at Høng Gymnasium bakker op og er interesseret i at Høng Samfundet er en del af
skolen.
Jeg vil gerne sige tak til Høng Samfundets bestyrelse for godt samarbejde i dette foreningsår.
Jeg vil gerne slutte denne beretning med at sige en stor tak til Skolen og til Køkkenet der hvert år i
september stiller op og er med til at gøre denne dag til noget specielt for de jubilarer som deltager i
denne traditionsrige dag og meget hyggelige dag på skolen og genopfriske gamle minder fra deres
gymnasie og HF tid."
3. Fremlæggelse af revideret regnskab for det forgangne år: Det omdelte regnskab viser et overskud
på kr. 7.136, lidt mindre end sidste år, men stadig tilfredsstillende. Der er faldende indtægter, da
kontingentet er sænket til kr. 50,- årligt, på grund af bortfalden udgift til trykning af Årsskriftet, der
nu udsendes via mail til de fleste. Til opvejning er der modtaget flere gavebeløb til foreningen, tak
for det. Der er færre udgifter i og med bortfald af det trykte Årsskrift. Der er 57 betalende
medlemmer, og 204 livsvarige medlemmer. Der udsendes papirkopi af Årsskriftet til 38
medlemmer uden mail. Mange deltog i jubilarsammenkomsten 2018, og det gav et pænt
nettoresultat. Den opsparede kapital giver stadigt vigende udbytte, og der er ingen forbedring i
syne. Bertel vurderer at foreningen har en holdbar økonomi. Revisorerne har gennemgået
regnskabet, og har intet at bemærke. Generalforsamlingen godkender regnskabet.
4. Indkomne forslag: der er ikke modtaget forslag til behandling på generalforsamlingen.
5. Valg til bestyrelsen: Lene, Bertel og Niels E. blev alle genvalgt til bestyrelsen, for to år. Der var ingen
andre kandidater.

6. Valg af suppleant, for et år: Erling har indvilliget i at stille op til posten som revisor, derfor forslår
bestyrelsen, at en eller to yngre medlemmer, Camilla og Caroline indstilles til suppleantposten, da
de tidligere har meldt, at de er villige til at gøre en indsats for elevforeningen. Camilla Arends
indvilliger, og vælges til suppleant.
7. Valg af revisor for to år: Erling Skovdal foreslås af bestyrelsen, ingen andre forslag. Erling vælges til
posten som den ene af to revisorer.
8. Eventuelt: rektor, Mads Skrubbeltrang: fortæller at skolen har haft en morgensamling med et
lærerindslag om musikhistorie, som rektor vurderer kunne formidles til byens borgere, som en del
af skolens ønske om åbning mod byen og omegnen.
Dirigenten takker for god ro og orden, og for at skolen vil have Høng Samfundet repræsenteret i skolens
bestyrelse.
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