
Referat, Høng Samfundet bestyrelsesmøde 10.februar 2022, kl. 16-17.30 

Tilstede: Lene, Ivan, Bertel, Camilla, Rikke (konst.rektor), Jonna (referent).  

Afbud: Anne Wolfenberg. Freja?  

1) Godkendelse af dagsorden: Godkendt.  

2) Godkendelse af referat fra sidste møde, 9. november 2021: Godkendt.  

3) Nyt fra formanden, Lene: Lene kunne desværre ikke deltage i mødet i Høng fonden, hvor der blev 

uddelt støtte til økonomisk trængte elever på skolen, primært til studietur. Skolen har planlagt 

studieture for alle klasser, efter ophævelse af Corona restriktionerne.  

4) Orientering fra kassereren, Bertel: Regnskabet viser underskud, pga den tidligere vedtagne 

overførsel til Høng Fonden. Der var overskud ved gl.elevfest, og pænt beløb i gaver. Der er 51 

betalende medlemmer, udover livsvarige medlemmer. Bertel overvejer at sælge aktierne i 

Sparekassen, da kursen pt er god, dette har bestyrelsen tidligere givet Bertel bemyndigelse til. Bertel 

efterlyser en faktura fra skolen på arbejdsløn for Jeppe Guldager, det er tidligere aftalt at halvdelen 

af hans arbejdsindsats, ialt estimeret til ca en uge som redaktør af Årsskriftet, skal betales af Høng 

Samfundet. Rikke vil sørge for at ”forfølge” sagen.  

5) Nyt fra skolen: Ivan: Skolens bestyrelse har besluttet at indhente tilbud fra konsulentfirmaer, til 

opgaven at ansætte en ny rektor. Fra medarbejdersiden haster det ikke med at ansætte en ny 

rektor, man ønsker ro til at forberede eleverne til eksamensperioden. Rikke: Skolen har fået del i 

”Udkantstilskud”. Rektor mener at skolen er blevet ”snydt” for dette tilskud siden 2008, og man vil 

forsøge at få tilskud også for årene 2019, 2020 og 2021. Rikke fortæller at årets dimittender er 

hårdt ramt efter Corona restriktionerne, de har ikke haft et eneste normalt gymnasie skoleår.  

6) Evaluering af Årsskriftet 2021: En god udgivelse, trods den meget korte redaktions tid.  

7) Status på jubilarsøgning: Fra 50 års jubilarer er der rigtig god respons. Bertel har ikke meget fra 60 

og 70 års jubilarer. 40 års jubilarer er en meget lille årgang, nogle er fundet, men mangler 

tilbagemelding efter Facebook opfordring.  

8) Jubilardagen den 10. september 2022: Opgaver fordeles som angivet i Dagsorden:  

 Bertel udsender indbydelse til alle kendte mailadresser, og få postadresser, omkring 1. juli.  

 Festsalen reserveres – Rikke, konst. rektor.  

 Køkken / køkkenchef reserveres – Bertel.  

 Fotograf Arne, til jubilarfotos bestilles – Bertel. 

 Fotos under middagen, talere mm, Jeppe Guldager bestilles – Bertel.  

 Power Point billedshow med fotos af jubilarårgange, skolen mm – Ivan.  

 Opslag på skolens hjemmeside omkring 1. august – Lene.  

 Opslag på Facebook – Camilla.  

 Indbydelse af nuværende og tidligere lærere til jubilarmiddagen – Bertel, Rikke /rektor.  

 Vi beslutter at elevforeningen gerne betaler jubilarmiddagen for de lærere, der ønsker at deltage. 

Hvis jubilarer angiver ønske om bestemte tidligere lærere bliver indbudt, vil vi forsøge at 

efterkomme ønsket.  

9) Arrangement for de yngre årgange: Camilla og Anne har konfereret, og forestiller sig aftenfest på 

jubilardagen, med deltagelse af de nuværende elever på skolen. Dette kunne måske skabe et 

naturlig tilhørsforhold til elevforeningen for de unge. Man enes om at skolens festudvalg skal 

inddrages i planerne, ligeledes køkkenchefen, for mulighed for fælles aftensmåltid inden fest. Rikke 

sørger for at aftale videre forløb, og mødeplan sammen med Camilla og Anne.  



10) Eventuelt: På skolens hjemmeside, under fanen Høng Samfundet er en opdatering af billedmateriale 

ønskelig. Rikke sender forslag til os.  

11) Næste møde: 19. maj 2022 kl. 16 til ca 17.30. Det skal vurderes om mødet er nødvendigt, når vi 

nærmer os datoen.  


