
Referat, Høng Samfundet bestyrelsesmøde 11.september 2021, kl. 10.30 – 11. 

Tilstede: Lene Jensen, Bertel Stenbæk, Camilla Arends, rektor Morten Olesen, elevrådsformand Freja R.R. 

Jensen, Jonna Mikkelsen (referent). 

Afbud: Niels Eriksen, Ivan Lilleng.  

1) Godkendelse af referat fra sidste møde (16/5-21): Godkendt. 

2) Jubilardagen – er alt klart? Vi har ikke endnu fundet en kandidat til en snarlig ledig post i 

bestyrelsen, vi afventer Generalforsamlingen senere i dag. 

Der er 118 tilmeldte til jubilarmiddagen i dag, med to årgange jubilarer. Og alt er klart. Bertel har, 

dog meget nødigt, og trods indlagt buffer, i formiddag måttet sige nej til en enkelt tidligere elev, 

der pga ændret vagtplan alligevel kunne deltage i middagen - det er alt for kort varsel for køkkenet. 

3) Nyt fra formanden: Lene har været til den årlige dimissionsfest i juni, og deltaget i indvielse af 

skolens Beach Volleybane i august. Beretningen for det forgangne år fremlægges om lidt på 

Generalforsamlingen.  

4) Orientering fra kassereren: Regnskabet for det forgangne år er tidligere udsendt til bestyrelsen pr. 

mail. Der er indbetalt kontingent fra 50 medlemmer. Periodens resultat viser underskud på kr. 

22.792, som følge af bidrag til Høng Fonden på kr. 27.802. Der er aktiver på kr. 275.510, 

hovedbeløbet som værdipapirer i Sparekassen.  

5) Eventuelt: Rektor, Morten oplyser til orientering, at redaktøren af Årsskriftet – en lærer på skolen – 

bruger ca. en uge til dette redaktionsarbejde. Bestyrelsen i Høng Samfundet forslår, at skolen kan 

sende en regning til kassereren til dækning af halvdelen af denne udgift. Ligeså en regning på 

udprint af Årsskriftet, et print som udsendes til de medlemmer af foreningen, som ikke har 

mailadresse.  

6) Mødeplanlægning 2021/2022: tirsdag den 9. november, torsdag den 10. februar 2022, torsdag 

den 19. maj 2022, samt jubilardagen/gl.elevdag, lørdag den 10. september 2022.  

Tidspunkt for hverdagsmøderne er formentlig kl. 16 til 18, skal lige konfereres med 

næstformanden, Ivan.  


