Referat fra bestyrelsesmøde i HøngSamfundet, 16. maj 2018.
Tilstede: Lene, Ivan, Bertel, Niels E., Mads, Jonna.
Afbud: Mikkel
1) Dagsorden: godkendt.
2) Referat fra seneste møde 27/2-2018: godkendt uden bemærkninger.
3) Nyt fra formanden: Bestyrtelse over indslag på TV-Øst om at Gymnasiet var lukningstruet. Der
kom dementi i den sene nyhedsudsendelse samme aften, Høng Gymnasium er ikke
lukningstruet. Lene minder rektor om at det er tid at indstille en elev til Boggave fra
HøngSamfundet. Mads oplyser at han påtænker at indstille tre elever, som i fællesskab har
lavet et lille videoindslag, som er vist flere steder på sociale medier.
4) Nyt fra kassereren: Elevfesten i september 2017 gav et mindre beløb end tidligere i indtægt til
foreningen. Der har været færre udgifter til tryk og udsendelse af Årsskriftet, så økonomien ser
god ud. Årsskriftet skal fremover nok primært ses som Skolens skrift om nutidige begivenheder,
og Forårshilsen som kontakt til tidligere elever, og jubilarer. Og da udsendelse pr mail bliver
stadig mere udbredt, vil det betyde fortsat færre udgifter til tryk og forsendelse. Bertel har
mailet os et eksempel på et elevforeningsblad fra Høng Landbrugsskole, hvor man kan bladre
digitalt, i flot opsætning. Niels E. mener at tilsvarende, dog færre sider, vil kunne laves for
måske kr. 2.000,- ved at sende opgaven i udbud på nettet. Bertel omdeler budgetforslag, med
anslået antal på 60 medlemmer til et kontingent på kr. 50,-. Vi diskuterer om ikke beløbet er så
lille, at det ikke kan betale sig at opkræve det. Hvis kontingent bortfalder, vil alle tidligere
elever fra Høng Gymnasium og HF automatisk være medlemmer af elevforeningen. Ivan
påpeger, at hvis kontingent bortfalder, kan det ikke indføres igen. Bertel oplyser at
Landbrugsskolens elevforening ikke har opkrævet kontingent de seneste 10 år. Vi beslutter at
indstille til generalforsamlingen, at kontingentet bortfalder helt. Vedtages dette, bliver der fra
næste år således kun én pris for jubilarmiddagen ved rettidig indbetaling. Der skal bland andet
ved jubilarmiddagen opfordres til at påtænke elevforeningen med pengegaver.
5) Nyt fra skolens bestyrelse: Ivan roser rektor Mads for håndteringen af TV Øst indslaget med
forkert indhold om lukningstrussel, det blev korrigeret prompte og på en god måde. Mads
fortæller om positiv omtale i TV-avisen og andre medier i forbindelse med en elevhistorie. Der
er øget tilgang af elever, og grundlag for to STX-klasser fra næste skoleår, uændret HF.
Samarbejdet med landbrugsskolen fungerer fint. Der er udpeget tre nye medlemmer til skolens
bestyrelse, og Søren Weensgaard har indvilliget i at fortsætte som formand.
6) Forårshilsen – evaluering: formatet er fint, og skriften skarp, så også medlemslisten skrevet
med småt kan læses. Rammen er passende med 24 sider. Hvis kontingentet bliver afskaffet, er
medlemslisten overflødig, til gengæld kan der indsættes lister med navnene på 25, 30, 40, 50
og 60 års jubilarer. Regnskabet lægges på skolens hjemmeside, der skal så ved kassererens
beretning i Forårshilsen henvises til hjemmesiden.
7) Jubilardag: Bertel aftaler med køkkenchefen, inkl pris/timer for servering. Mads aftaler
jubilarfotografering årgangsvis med vor faste fotograf. Jonna har aftalt fotografering under
middagen mm, med Finn Sønderstrup. Ivan sørger for billedserie til ”storskærm”. Lene
kontakter skolen mhp reklamering på hjemmesiden. Generalforsamling den 8. september kl
11, på valg til bestyrelsen er: Bertel – for et år, Mikkel, Jonna, Ivan – for to år. Alle er villige til
genvalg. Suppleant: Erling Skovdal – er villig til genvalg.

8) Orientering ved rektor: Der er Grundlovsmøde i skolens have, kl. 12, vi er meget velkomne. Det
daglige arbejde kører fint med den nye vicerektor, men vil være optimalt med flere i ledelsen,
Mads har planer om et udvidet ledelseslag. Mads tror at strategien med ”omvendt” brobygning
har haft betydning for tilgang af nye elever. Det går ud på at Høng Gymnasium sender en lærer
og nogle elever ud til folkeskolernes afgangsklasser, for at markedsføre skolen direkte og
”personligt”. Der arbejdes på en ny hjemmeside for skolen.
9) Eventuelt: A) Ivan foreslår at elevrådsformanden måske kunne knyttes tættere til
HøngSamfundet ved at deltage i bestyrelsesmøderne. Sekretæren må huske at indbyde
formanden for elevrådet til møderne, og ligeledes efterfølgende tilsende referat. B) Det har af
og til været et ønske fra tidligere elever på jubilardagen, at synge Erania-sangen, ud over et
antal sange fra Folkehøjskolens Sangbog. Ingen konklusion på dette. C) Der er ønske om at
indbyde 4-5 tidligere lærere til jubilardagen, Mads vil sørge for at udsende skriftlig indbydelse
fra skolen, når han får navne og adresser på disse lærere.
10) Næste møde: den 8. september 2018, kl. 10.30, med klargøring til generalforsamling kl. 11, og
efterfølgende et kort bestyrelsesmøde inden jubilarmiddagen, med konstituering og aftale om
mødedatoer.

