Referat, Bestyrelsesmøde i Høng-Samfundet, 28. november 2017, kl.19-21.
Tilstede: Rektor Mads Skrubbeltrang, Lene Jensen, Ivan Lilleng, Bertel Stenbæk, Niels Eriksen,
Mikkel Koch Jensen, Jonna Mikkelsen, samt suppleant Erling Skovdal.
Først en gensidig, kort introduktion, da det er første møde for rektor.
1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt uden bemærkninger.
2. Godkendelse af referat fra seneste møde (udsendt pr mail 15/9-17): Godkendt uden
bemærkninger, udover at hjemmesiden er opdateret, også med vedtægterne for HøngSamfundet.
3. Evaluering af jubilardag / gl. elevdagen den 9. september 2017: Power-point billedshowet på
bagvæggen fungerer rigtig fint. Lene kunne ønske sig, at Erania-sangen blev afsunget. Enighed
om at gentænke indhold i jubilardagen; måske med lørdagscafé efter middagen; forslag om at
styrke kontakten til tidligere elever, gennem indbydelse til arrangementer på skolen, som
f.eks. julegala, gymnasiefester, caféaftener.
4. Nyt fra formanden: Tillykke til Mads med stillingen som rektor, og tillykke med de flotte
malerier, fra Ny Carlsbergfonden, udført direkte på væggene af kunstneren HuskMitNavn. Der
er reception 30.november i den anledning. Velkommen til Erling som suppleant.
5. Nyt fra kassereren: Mindre overskud ved elevfesten end sidste år, begrundet i færre deltagere
i jubilardagen. Bemærker at det jo heller ikke er meningen at festen skal give stort overskud.
6. Fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen, efter generalforsamlingen 9/9-17:
Medlem af skolens bestyrelse: Ivan fortsætter, og kan fortælle at der skal fornyelse i skolens
bestyrelse, der har netop været afholdt kommunal- og regionsrådsvalg. Kalundborg Kommune
udpeger et medlem, Regionsrådet har mulighed for at udpege et medlem, og Høng-Samfundet
udpeger et medlem. Skolens økonomi er stram, alle skal være opmærksomme på at reklamere for
skolen ude omkring i landet.
Høngfonden: Lene fortsætter som medlem, der er møde 29. nov. med fordeling af midler til
økonomisk trængte elever.
Legatuddeling: Kassereren, Bertel, fortsætter med at administrere de to legater, hhv Axel
Andersen og Uffe Bondebjerg. Ansøgningsfrist årligt 1. februar.
Årsskriftet: Rektor m.fl. er i fuld gang med redigering, den trykte udgave skal gerne holdes under
en vis vægt aht portoudgifterne. Tænkes også brugt som PR for skolen. Regnskab og beretning mm
fra Høng-Samfundet vil fremover komme i Forårshilsenen. Forslag om at medlemslisten udgår fra
Årsskriftet, og kommer i reduceret form i Forårshilsen – uden gadenavne, kun årgang, navn og by.
Forårshilsen: Ivan og Bertel går sammen om at redigere. Deadline for indlæg 1. marts 2018. Niels
E. finder ud af hvor mange sider, som er muligt med lav porto.

Hjemmesiden: Jonna sørger for at vedligeholde via skolens sekretær. Vi beslutter at referater fra
generalforsamling og bestyrelsesmøder også lægges på hjemmesiden (ca et år bagud).
Sociale medier: Mikkel (og Julie) vil søge at få mailadresselister, og evt. facebook adresser på
nuværende elever, og de seneste 5 årgange, og arbejder på at elevforeningen får en facebook
side; har mange ideer til indhold, og ved at det kræver hyppige indlæg for at fange/holde
interessen.
7. Fordeling af jubilarårgange: 10 år: Niels E. - 25 år: Jonna, - 30 år: Lene, - 40 år: Jonna, - 50, 60,
70 +: Bertel
8. Orientering ved rektor: Vicerektor-stillingen er opslået, ønskes besat pr 1/2-18. Synes at der er
en god stemning på skolen. Rektor har travlt, det er en udfordring at skaffe elever, gerne
kostelever. Der skal gøres reklame / opmærksom på skolens eksistens alle vegne.
9. Næste møde: Der er aftalt 22/2-2018, kl 16 til ca 17.45. Samt 16/5-18. Jubilardagen er 8.
september 2018
10. Eventuelt: Ingen bemærkninger.

