
 Høng Samfundets Generalforsamling 2018 

Lørdag den 8. september 2018, kl 11 på Høng Gymnasium 

1) Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Niels Eriksen, som blev valgt. Han kunne konstatere at 

generalforsamlingen er rettidigt indkaldt, via Forårsskriftet og skolens hjemmeside.  

 

2) Bestyrelsens beretning for det forgangne år: Formand Lene Jensen fremlagde beretning, som i sin 

helhed vil blive gengivet i Forårsskriftet. Foreningsåret begyndte med jubilardagen i september, 

hvor 55 deltagere havde valgt at komme til jubilardagen på Høng Gymnasium 2017. 

Der kommer altid et pænt beløb ind til Høng Fonden, som støtter nuværende elever økonomisk, til 

hvad der måtte være relevant for at kunne klare undervisningen på skolen.  

Det blev også foreningsåret hvor der var rektorskifte, Mads Skrubbeltrang ønskes tillykke, og Høng 

Samfundet glæder sig til samarbejdet, som allerede er startet.  

Høng Samfundets boggave, ”Det ensomme hjerte” af Tom Buk-Swienty, gik i år til Jarl Ejsing-Dunn 

fra 3 CX.  

Udfordringerne omkring Årsskriftet 2017, der udkom i printet udgave, skyldtes misforståelser 

mellem Høng Samfundet og Høng Gymnasium, samt et rektorskifte. Både Årsskriftet og 

Forårsskriftet udkom som printet udgave, dette har medført et stort fald i omkostningerne. Det vil 

kassereren fortælle mere om i sin beretning.  

Formandens beretning blev godkendt uden bemærkninger.  

 

3) Regnskab ved kassereren: Bertel Stenbæk gennemgik kort det omdelte, reviderede regnskab. 

Periodens resultat blev godt kr. 11.000, trods mindre indtægter. Der er færre, der har betalt 

medlemskontingent, og kassereren har valgt ikke at rykke for betaling hos tidligere medlemmer, 

da Årsskriftet udkom i stærkt reduceret form. Desuden var der færre deltagere til jubilardagen. 

Sammenholdt med de langt mindre udgifter til Årsskriftet, gav det et pænt overskud for 

regnskabsåret 2017-2018.  

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen uden bemærkninger.  

Regnskabet kan ses på Høng Gymnasiums hjemmeside, under Høng Samfundet. 

 

4) Indkomne forslag: Bestyrelsen fremlægger forslag om reduktion af kontingentet til kr. 50,- årligt. 

Der blev en kort diskussion af begrundelsen for nedsættelsen, også muligheden for at sætte 

kontingentet til kr. 0. Hertil blev fremført, at der bør være en form for kontingent, så man ved 

aktivt at melde sig som medlem, nok vil føle et større tilhørsforhold. Desuden nævnes at 

foreningen ikke bør oparbejde en større kapital, der skal tilstræbes en rimelig sammenhæng 

mellem indtægter og udgifter.  

Generalforsamlingen vedtager fremtidigt kontingent på kr. 50,-. 

 

5) Valg af bestyrelsesmedlemmer: Bertel Stenbæk genvælges for et år, Ivan Lilleng, Mikkel Koch og 

Jonna Mikkelsen alle for to år. Der var ikke andre medlemmer der ønskede opstilling. 

  

6) Valg af suppleant: Erling Skovdal blev genvalgt, ingen andre blev stillet i forslag.  

7) Valg af revisor: Niels Nielsen blev genvalgt som revisor for to år.  

 

8) Eventuelt: Bestyrelsen blev bedt om kort at præsentere sig selv – hvilket de hver især gjorde.  

Ikke yderligere bemærkninger til generalforsamlingen. 


