
Referat, Høng Samfundet Generalforsamling 11. september 2021.  

1) Valg af dirigent: bestyrelsen foreslår rektor, Morten Olesen, som vælges. Dirigenten konstaterer 

den retmæssige indkaldelse, og at generalforsamlingen er beslutningsdygtig. 

Valg af referent: dirigenten foreslår sekretær i bestyrelsen, Jonna Mikkelsen, som vælges.  

2) Bestyrelsens beretning for arbejdet i det forløbne år: formand Lene Jensen fortæller om et meget 

anderledes år, under påvirkning af Corona-restriktioner, som heldigvis nu er ophørt. Så det har 

været et stille år. Jubilardagen i 2020 måtte aflyses, der er derfor 2 årgange jubilarer i 2021. 

Formanden har deltaget i skolens dimissionsfest i juni, afholdt i to omgange i salen. Og har 

deltaget i indvielse af skolens nye Beach-Volley bane i august.  

Foreningen har to årlige udgivelser, i samarbejde med skolen, ved juletid udkommer Årsskriftet, 

og Forårsskriftet omkring påske – sidste gang i 2021. 

Beretningen kan læses i sin helhed i Årsskriftet, som udkommer omkring juletid.  

3) Fremlæggelse af revideret regnskab for det forgangne år, til godkendelse: kasserer Bertel har 

omdelt print af regnskabet, og har nogle få bemærkninger: årets underskud skyldes beslutningen 

ved sidste års generalforsamling, om at 10% af formuen skal gives som bidrag til Høng Fonden, 

der støtter nuværende elever økonomisk. Sparekassen har varslet stigning i både gebyrer og 

negative renter. Der har i år ikke været ansøgninger til legatet – Axel Andersen / Bondebjerg.  

Kassereren anmodede om generalforsamlingens opbakning til at nedskrive kontoen for livsvarige 

medlemmer. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger. 

4) Indkomne forslag: der er ikke indkommet forslag fra foreningens medlemmer.  

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer for to år: Bestyrelsen består ifølge vedtægterne af 8 personer, 

hvoraf rektor og elevrådsformand er fødte medlemmer. 

På valg: Lene Jensen – genvælges. 

               Bertel Stenbæk – genvælges. 

               Niels Eriksen – ønsker ikke genvalg.  

Der er umiddelbart ingen kandidater til den ledige post i bestyrelsen. 

Dirigenten forslår, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at supplere sig selv. Dette 

godkendtes. 

6) Valg af suppleant(er): Der er umiddelbart ingen kandidater. Bestyrelsen bemyndiges til 

selvsupplering. 

7) Valg af én af to revisorer, for to år: Erling Skovdal genvælges.  

8) Eventuelt: Et medlem, Fridtjof Dittman, årgang 1961, foreslår at ændre vedtægterne således, at 

bestyrelsen har det antal medlemmer som er muligt, og selvsupplerer. Sådanne selvsupplerede 

medlemmer af bestyrelsen skal godkendes på en efterfølgende generalforsamling.  

Bestyrelsen vil arbejde videre med forslaget, og eventuelle vedtægtsændringer skal 

efterfølgende godkendes på en generalforsamling.  

Efterfølgende melder der sig en kandidat, Anna Wolfenberg, årgang 1986, til den ledige 

bestyrelsespost. Denne godkendes enstemmigt af bestyrelsen.  

Ligeledes melder der sig en kandidat til suppleantposten, Lene Baunegård Danielsen, årgang 1976. 

Denne godkendes ligeså af en enig bestyrelse.  
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