
Referat, Høng Samfundet bestyrelsesmøde 16.november 2022.  

Deltagere: Lene, Ivan, Bertel, Camilla (virtuelt), Niels Blomhøj, rektor Lise Houkjær, elevrådsformand 

Steffen.  

Afbud: Anne.  

Lene begynder med at byde rektor velkommen til hendes første møde i Høng Samfundet, derefter en kort 

præsentation af bestyrelsens medlemmer.  

1) Godkendelse af dagsorden, samt godkendelse af referat fra sidste møde, 10.september: Begge 

godkendt uden bemærkninger.  

2) Konstituering af bestyrelsen: Fortsætter som hidtil, Lene er formand, og repræsentant i Høng 

Fonden, Ivan næstformand, og repræsentant i skolens bestyrelse.  

Bertel kasserer, Jonna sekretær. Camilla og Anne menige medlemmer, Niels suppleant.  

3) Opfølgning på generalforsamling 10.september: Der var efterspørgsel efter 100 års jubilæumsbog, 

denne er af skolen bestilt til genoptryk. Steffen forslår en opfølgning med beskrivelse af de seneste 

10 år, kunne udgives i hæfteform. Forslag til forfatter på et sådant tillæg kunne være Birger Jensen, 

tidligere rektor, og /eller Jeppe Guldager, nuværende lærer på skolen. Steffen forespørger.  

4) Nyt fra formanden: som vanligt en festlig jubilardag med middag og kaffe, og det ny tiltag med 

efterfølgende at samles om spisning af pizza også hyggelig. Der var aftenfest for nuværende og 

tidligere elever samme aften.  

5) Orientering fra kassereren: Opkrævning af kontingent for indeværende regnskabsår er netop 

udsendt, forventer omkring 50 indbetalinger. Som tidligere vedtaget på generalforsamling (2021) er 

et beløb på 10% af foreningens aktiver sendt til Høng Fonden. Bertel ønsker at pointere, at det 

tidligere har været kutyme at kassereren får kr. 2000 pr. år i honorar for sit arbejde i Høng 

Samfundet, udover dækning af kontorudgifter efter bilag.  

6) Nyt fra skolen, og fra rektor: Ivan fortæller om en rigtig god proces ved ansættelsen af ny rektor. 

Lise beretter om en god økonomi for skolen, men udgifter til opvarmning af lokaler stiger 

formentlig ret voldsomt. Der er overvejelser om renovering af hovedbygningen.  

7) Oplæg fra Anne og Camilla: Hvordan udbrede / øge kendskabet til Høng Samfundet?  

- præsentation af Høng Samfundet til en morgensamling (holdes ca. hver 14. dag), gerne af et yngre 

bestyrelsesmedlem. Og inden sidste skoledag for afgangseleverne.  Dette bifaldes som en god idé, 

Camilla sender forslag til mulige datoer til rektor. Forslag til indhold i en sådan præsentation 

sendes til Camilla.  

- opfordring til nuværende elever, elevråd og skolen, til at bruge Høng Samfundet aktivt. Det kunne 

være ved afvikling af arrangementer, praktisk hjælp eller andet. 

- sociale medier, opslag på Facebook. Her tilbyder Lise, via skolens Facebook side at henvise til / 

reklamere for Høng Samfundets hjemmeside. Camilla og Anne vil udarbejde forslag til ”annonce”.  

- udsende mail til alle medlemmer om at følge Høng Samfundet på Facebook. Camilla laver udkast 

til tekst, som Bertel kan udsende til alle kendte mailadresser på medlemsdatabasen.  

8) Oplæg fra Anne og Camilla: Gl. elevfest 2023: God idé med fælles aftenfest for jubilarer og 

nuværende elever, samme dag som jubilardagen. Skolens festudvalg skal inddrages, og kontaktes 

via kontaktlærer Karen.  

Tidspunktet for fælles aftenfest annonceres tidligt, via sociale medier, og på skolens hjemmeside.  

Slideshow: der tilføjes en slide med ”reklame” for Høng Samfundets Facebook side. Camilla laver 

udkast til tekst/indhold, og sender til Ivan.  

Der efterlyses en drejebog / manual for jubilardagen, så alle i bestyrelsen er orienteret om forløb 



mm. Jonna laver udkast til manual.  

Musikledsagelse til jubilarmiddagen: Lise undersøger når dagen nærmer sig, om en elev kan spille 

til et par sange fra højskolesangbogen.  

Middagen: Forslag om at nuværende elever tilbydes at deltage i jubilarmiddagen, til fx halv pris. 

Dette synes bestyrelsen ikke skal tilbydes, middagen er for jubilarer/tidligere elever.  

Foto af jubilarårgange: der er efterspurgt elektronisk overført foto. Og om man kan bestille foto fra 

tidligere år? Jeppe Guldager har fotos, tilsendt elektronisk mhp årsskriftet, fra de senere år. 

Aftenfest, spisning inden for jubilarer: det fungerede godt med at hente pizza ude i byen, forslag 

om at lave afstemning om ”byens bedste pizza”, da der pt er 6 pizzeria’er i Høng.  

Indbydelsen: Anne og Camilla laver udkast til opdateret indbydelse. Det nævnes, at sidste mulighed 

for tilmelding til jubilarmiddagen er 5 dage før (af hensyn til køkkenet).  

9) Fordeling af jubilarårgange, for opsporing af mailadresser: Camilla: 10 års – og forespørgsel til 20 

års jubilarer om interesse, spørge via årgangs repræsentanter. 

 Anne: 25 års jubilarer. Lene: 30 års. Jonna: 40 års.  Ivan: 50 års.  Niels: 60 års. Bertel: 70+ års. 

10) Årsskriftet 2022, indlæg: Deadline den 1. december. Jubilarer skal opfordres til at skrive indlæg, og 

gerne fotos. Steffen skriver et indlæg fra elevrådet. Bertel og Jeppe Guldager redigerer. 

11) Eventuelt: intet.  

Mødeplan: 19. april 2023, kl. 16.15 på skolen. Jubilardagen 9. september 2023, k. 10.30 inden 

generalforsamlingen.   


