
Referat Høng Samfundet bestyrelsesmøde 19.maj 2022, kl. 16-17.20. 

Deltagere: Lene, Ivan, Bertel, Anne, Rikke (rektor), Steffen (elevrådsformand), Jonna (referent).  

Afbud: Camilla.  

1) Godkendelse af dagsorden: Godkendt.  

2) Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt.  

3) Nyt fra formanden – Lene: Med møje og besvær er det lykkedes Lene at få adgang med Nem Id til 

foreningens konto via Netbank.  

Planlægger at deltage i skolens dimissionsfest den 24.juni, som nu igen kan afholdes i Høng Hallen, 

med efterfølgende spisning i Salen.  

4) Orientering fra kassereren – Bertel: Bertel har et opdateret regnskab med, der var en skrivefejl i 

senest udleverede, fejlen er rettet: overskud fra gl. elevfest er på kr. 7.000 i stedet for kr. 5.500. 

Aktier i Sparekassen er solgt, og investeret i mere sikre papirer.  

5) Nyt fra skolen – Rikke: Ansøgningsfristen til næste skoleår er udløbet, og der er et pænt antal 

ansøgere. Dog ikke nær alle, der opfylder minimumskravene for optagelse, der er 40 stx ansøgere 

og 34 HF ansøgere foreløbig, der kommer ofte en del HF ansøgninger i løbet af sommeren.  

Der er usikkerhed om Folketinget vil vedtage en ny lov om elevfordeling på gymnasierne, giver også 

usikkerhed – som alle ansatte på skolen må affinde sig med.  

Ivan: Ansøgningsfrist for ny rektor er med udgangen af næste uge. Ny rektor forventes at blive 

ansat med start i august 2022.  

6) Generalforsamling i Høng Samfundet lørdag den 10.september 2022, kl. 11, med valg til 

bestyrelsen: Ivan påpeger at vi bør begynde at se efter medlemmer i de yngre årgange til at 

indtræde i bestyrelsen. På valg for to år er:  

Ivan Lilleng: villig til genvalg.  

Jonna Mikkelsen: villig til genvalg.  

Camilla Arends: villig til genvalg?  

På valg for et år, suppleant: Lene Baunegaard Danielsen – spørges om hun er villig til genvalg, på 

jubilardagen.  

Rikke foreslår at spørge to tidligere elever, som for tiden er ansat på skolens kontor, Sandra, og Line 

som kontorelev.  

Valg af én af to revisorer, for to år, på valg er Niels Nielsen.  

7) Jubilardagen 10.september, opdatering på opgaver:  

Bertel har reserveret køkkenchef Allan og køkken, og fotograf Arne. Udsender indbydelse til alle 

jubilarer, med kendt adresse/ mailadresse lige før sommerferien.  

Rikke reserverer salen (og lokale tre til generalforsamling kl. 11, samt bestyrelsesmøde inden, kl. 

10.30).  

Ivan opdaterer Power Point billedserie med årets jubilarer.  

Anne efterlyser en tidligere opdatering /annoncering på hjemmesiden af dato og program for 

jubilardagen, ligeledes på Facebook.  

Camilla står for Facebook siden, spørges om hun kan begynde at lægge opslag nu om gl. elevdag 

/jubilardag, så tidligere elever kan reservere datoen.  

8) Arrangement for de yngre årgange: Rikke oplyser at skolens septemberfest kan afholdes om 

aftenen den 10.september, og at den kan udvides til også at omfatte tidligere elever. Dermed er 

den del på plads inkl. vagter o.a. Køkkenet skal evt. involveres i forhold til en sandwich eller let 

anretning for tidl. elever inden festen.  



Camilla har kontakt til elevråd og Rikke mhp koordinering, fremgår det af mail fra Camilla under 

mødet. Anne og Camilla arbejder videre med arrangementet sammen med elevråd og Rikke. 

9) Eventuelt: Bertel forespørger på Høng Skakklubs vegne, om der er interesse blandt eleverne til en 

skakaften. Rektor formidler kontakten til kostlærerne, skolen har flere brætspil også skakspil, og 

Steffen mener der vil være tilslutning til en sådan aften.  

 

Næste møde: 10. september 2022, kl. 10.30, umiddelbart inden generalforsamling i Høng 

Samfundet. 


