Referat fra bestyrelsesmøde i HøngSamfundet
Lørdag den 9. september 2017 kl 10-11, i lokale 03 på Høng Gymnasium.
Tilstede: Lene Jensen, Ivan Lilleng, Bertel Stenbæk, Niels Eriksen, Mikkel Koch, Susanne Tellerup,
Jonna Mikkelsen.
1) Godkendelse af dagsorden, samt godkendelse af referat fra seneste møde: godkendt uden
bemærkninger.
2) Nyt fra formanden: Gennemgang af Formandens beretning udskydes til fremlægningen på
generalforsamlingen om lidt. Ivan gør opmærksom på, at der i forbindelse med det
kommende kommunal- og regionsrådsvalg også er valg til skolens bestyrelse. Ivan vil gerne
fortsætte som Høngsamfundets repræsentant i skolens bestyrelse. Dette bifaldes af alle.
3) Nyt fra kassereren: Årsregnskabet viser pænt overskud, pga lidt flere
kontingentindbetalinger, lidt mere udbytte fra værdipapirer, samt færre omkostninger i
forbindelse med tryk af årsskriftet. Regnskabet er godkendt af revisorerne, og godkendes
ligeledes af bestyrelsen.
4) Orientering ved rektor: Skolen har udfordringer rent økonomisk, der er underskud, pga
færre elever. Der er pt 52 kostelever. 87 EUX-elever, 84 HF-elever og 118 STX-elever.
Skolen arbejder under 7 forskellige bekendtgørelser, hvilket også er en udfordring. Der er
kommet ny vicerektor, der er en god kultur på skolen, gode elever. Skolen bruger mange
kræfter på kompetenceudvikling for lærergruppen. I øvrigt er der et godt samarbejde med
byens og områdets øvrige skoler, offentlige som private.
5) Næste møde, og mødeplan 2017/2018: Tirsdag den 28.november 2017, kl. 19-21
Torsdag den 22.februar 2018, kl. 19-21
Onsdag den 16. maj 2018, kl. 19-21
Jubilardagen, lørdag den 8. september 2018, kl. 10-11
6) Eventuelt: Lene orienterer om et tilbud om Bestyrelses-seminar i København 31. oktober.
Ivan vil gerne deltage i dette, og får program mm for dagen.
Jonna fremhæver at foreningens vedtægter bør gøres mere synlige, feks ved at de fremgår
af Høng Samfundets underside på skolens hjemmeside på nettet. Dette bifaldes, og skolens
sekretær, Malene, kontaktes af Jonna for effektuering.
Mikkel spørger til retningslinjer for aftenfest på skolen i forbindelse med gl. elevfest/
jubilardag. Dette skal undersøges nærmere, og Mikkel får bestyrelsens accept til at
undersøge regler, restriktioner og muligheder for aftenfest for specielt de yngre jubilarårgange.
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