
Referat, Høng Samfundet generalforsamling lørdag 10.september 2022.  

På Høng Gymnasium, kl. 11 – 11.40.  

1) Valg af dirigent, og valg af referent:  

Bestyrelsen foreslår konst. rektor Rikke L. Larsen som dirigent, og Rikke vælges.  

Som referent vælges sekretær i bestyrelsen, Jonna Mikkelsen.  

Rikke konstaterer at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt, ved annoncering på 

hjemmesiden, og ved udsendelse i juli måned af mail til medlemmerne.  

2) Bestyrelsens beretning om arbejdet i det forløbne år: Formand Lene Jensen beretter om et 

forenings år, der begyndte med afholdelse af jubilardag i september 2021, med mange 

deltagere, da to årgange af jubilarer blev fejret. Grundet corona-restriktioner blev 

jubilardag i 2020 aflyst. Dimissionsfesten i juni i år kunne traditionen tro igen afvikles i 

Høng Hallen, formanden deltog og overrakte efter sædvanen en boggave til en 

afgangselev, Mikkel Lilja Ormstrup Pedersen fra 3A. Formanden fremhævede det vigtige i 

at have en elevforening, bl.a. er elevforeningen repræsenteret i skolens bestyrelse, og har 

deltaget ved udvælgelse af ny rektor. Elevforeningen er også med i bestyrelsen for Høng 

Fonden, hvor nuværende elever kan søge økonomisk støtte til studieture og andre 

studierelaterede udgifter. Formanden udtrykte en stor tak for samarbejdet til konst. rektor 

Rikke, til skolen for lån af lokaler, til bestyrelsen, til Allan i køkkenet for altid super 

forplejning.  

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen.  

3) Fremlæggelse af revideret regnskab for det forgangne år, ved kassereren, Bertel Stenbæk: 

Regnskabet omdeles og gennemgås kort af kassereren: Beklager at egenkapitalen er steget 

med kr. 1 fra sidste regnskabsårs afslutning, til dette års primo, skyldes måske 

øreafrunding. Et mindre overskud på kr. 772,- trods bidrag til Høng Fonden på knap 28.000. 

Skyldes salg af aktier på et heldigt tidspunkt, gaveindtægter er steget markant, og et godt 

resultat af elevfesten, som jo også var for to årgange. Ingen ansøgere til studielegat. Der er 

registreret afgang af tre livsvarige medlemmer.  Kassereren indstiller til 

generalforsamlingen, at der fremover foretages en 10% årlig nedskrivning på kontoen for 

livsvarige medlemmer, da der kun er minimale omkostninger til print og udsendelse af 

Årsskriftet. Dette bifaldes af generalforsamlingen.   

Et spørgsmål fra Erling Skovdal om negative renter, som nu er afskaffet for private. 

Kassereren fortæller at foreninger fortsat betaler negative renter for kontanter i banken.  

Regnskabet godkendt.  

4) Indkomne forslag: Ingen.  

5) Valg til bestyrelsen, for to år: Ivan Lilleng – villig til genvalg. Ivan genvælges.  

   Jonna Mikkelsen – villig til genvalg. Jonna genvælges.  

   Camilla Arends – villig til genvalg. Camilla genvælges.  

6) Valg til suppleant, for et år: Lene Baunegaard Danielsen. Umiddelbart ingen kandidater, 

dog efter opfordring under jubilarmiddagen melder sig Niels Blomhøj, årgang 1962.  

7) Valg af revisor, én af to, på valg for to år: Niels M. Nielsen: Niels genvælges.  



8) Eventuelt: Intet.  

 

Generalforsamlingen afsluttes i god ro og orden.  


