Referat, Høng Samfundet bestyrelsesmøde 9. november 2021.
Deltagere: Lene Jensen, Ivan Lilleng, Bertel Stenbæk, vicerektor Rikke L. Larsen, Freja R.R. Jensen
(elevrådsformand), Anne Wolfenberg (virtuelt), Jonna (fra pkt 6) referent.
Afbud: Camilla Arends.
Mødet indledtes med at Ivan oplæste tekst til overenskomst, mellem rektor Morten Olesen og skolen, om
at skilles. Dette meldes ud officielt senere på ugen.
1) Godkendelse af dagsorden, samt godkendelse af referat fra sidste møde: begge godkendt.
2) Konstituering af bestyrelsen, og fordeling af opgaver: Bestyrelsen fortsætter som hidtil, det vil sige:
Formand: Lene. Næstformand: Ivan. Kasserer: Bertel. Sekretær: Jonna. Menigt medlem: Camilla, og
Anne.
Udvalg mm: Medlem i skolens bestyrelse: Ivan. Medlem i Høng Fonden: Lene. Legatuddeling (Axel
Andersen og Bondebjerg legat): Bertel. Redaktion af Årsskriftet: Bertel.
3) Opfølgning på emner fra generalforsamlingen 11. september: Forslag om Vedtægtsændring, så
bestyrelsen består af det mulige antal medlemmer: Udsættes til senere møde, ej aktuelt for
nuværende, med fuldt antal bestyrelsesmedlemmer.
4) Nyt fra formanden: Lene har takket Niels Eriksen for bestyrelsesindsatsen, med to flasker vin.
5) Orientering fra kassereren: Overskud fra gl. elevfest på kr. 7.060. Til Høng Fonden er overført 10%
af kapitalen i Høng Samfundet, kr. 27.853,67.
6) Nyt fra rektor / skolens bestyrelse: vicerektor Rikke er konstitueret som rektor siden uge 43. Der
kommer en officiel pressemeddelelse senere denne uge, om at Morten Olesen ikke kommer tilbage
til skolen. Der er en god stemning, både blandt personale og elever, på skolen nu, efter en træls
proces. Alle ser fremad nu.
7) Fordeling af næste års jubilarer: Bertel har printet elevlister fra de respektive jubilarårgange. Sender
endvidere listerne pr. mail.
5 og 10 års jubilarer: Camilla. 25 års: Anne. 30 års: Lene. 40 års: Jonna. 50 års: Ivan. 60 +: Bertel.
Vi kan opfordre den enkelte årgang til at oprette Facebook gruppe for hver årgang, eller klasse,
mhp bedre kontaktmulighed indbyrdes.
Anne vil kontakte Camilla for bedste måde at oprette Facebook grupper, og navngive mere
specifikt, så alle grupper ikke hedder ”Høngsamfundet”.
8) Indlæg til Årsskriftet: Deadline er 22. november, indlæg sendes/mailes til Bertel. Rikke sender
forslag om skolen her og nu, fotos mm, i alt ca 3 sider. I forbindelse med jubilarsøgningen skal vi
efterspørge indlæg fra årgangsrepræsentanter eller andre, med opfordring til at reservere datoen
10.september 2022.
Bertel forslår, at vi kunne stille 5 hurtige spørgsmål til de jubilarer man kontakter, med tilladelse til
at referere svarene i Årsskriftet, hvor et indlæg kan lyde uoverkommeligt.
9) Arrangement for de yngre årgange: Camilla er fraværende, det aftales at Anne kontakter Camilla
for at drøfte muligheder og indhold mm.
10) Mødeplan 2022: Torsdag den 10. februar, kl. 16 – 17.30. Torsdag den 19. maj (hvis nødvendigt),
samt lørdag den 10. september, kl. 10.30 (jubilardagen).
Desuden et møde i oktober måned, i god tid inden deadline for Årsskriftet (ikke i uge 42).

