
Referat, bestyrelsesmøde i Høng Samfundet, 14. november 2018.  

Tilstede: Lene, Bertel, Mads, Anne, Erling, Jonna, Ivan (fra punkt 3). 

Afbud fra Mikkel og Niels E.  

Kort præsentation af bestyrelsen, da Anne er nyvalgt som elevrådsformand, og dermed også i 
bestyrelsen for elevforeningen. 

1) Godkendelse af dagsorden: Lene ønskede tilføjet et punkt ang. emblemer/nåle. Dette 
indføres som punkt 12.  

2) Godkendelse af referat fra seneste møde: ingen bemærkninger.  
3) Konstituering af bestyrelsen: Lene fortsætter som formand, Ivan som næstformand, Bertel 

kasserer, Jonna sekretær. Ligeledes fortsætter Lene i Høng Fonden, Ivan i skolens 
bestyrelse, og Bertel styrer legatuddeling. Redaktion af Forårsskriftet: Bertel, mens Ivan 
skriver forord til Forårsskriftet. Redaktion af Årsskriftet: Mads og et redaktionsudvalg.  

4) Evaluering af jubilardag/ gl. elevdag: En fin dag, med god mad, god tilslutning, og 
Eraniasangen blev afsunget. Erling efterlyser akkompagnement til fællessangene, Mads vil 
undersøge om skolens musiklærer vil kunne deltage i jubilardagen, og akkompagnere.  
Køkkenet er gjort opmærksom på, at der gerne må ”nødes” mere. Power Point billedshow 
fungerer fortsat rigtig godt. Det indsamlede pengebeløb blev mindst lige så stort som 
tidligere.  

5) Nyt fra formanden: Lene orienterer kort om formandens opgaver hen over kalenderåret, af 
hensyn til vort nye medlem, Anne. Ellers intet nyt. 

6) Nyt fra kassereren: Regnskabet ser godt ud, til nu har 35 medlemmer betalt kontingent, og 
der er tilkommet et enkelt livsvarigt medlem. Bertel får bestyrelsens bemyndigelse til at 
investere i yderligere obligationer for ca. kr. 40.000. Bertel har udsendt brev til årets 
dimittender om muligheden for at søge legat som økonomisk støtte til videreuddannelse.  

7) Nyt fra skolen: Ivan fortæller at skolens drift ser ud til at være i en stabil periode. 
Økonomien er uændret stram, men med positiv tendens.  

8) Nyt fra rektor: Ledelsen fungerer med to i ledergruppen, i stedet for tre. Skolen har fået 
afdækket sin såkaldte ”professionelle kapital” (giver et billede på kvaliteten af skolens 
undervisning). Skolen ligger fint i midten af undersøgelsen blandt de mindre gymnasiale 
skoler. Der er opslag ude om en ledig lærerstilling og en årsvikar, med mange ansøgere. 
Skolen er kontaktet af en Rudolf Steiner skole med henblik på brobygning (R. Steiner skoler 
er uden karaktergivning). Mads er positiv med hensyn til et samarbejde.  

9) Fordeling af jubilarårgange: 5 års – Mikkel, undersøge om der er basis for jubilar-møde.            
10 års / 2009: Niels E.          25 års / 1994: Ivan.     30 års / 1989: Lene.  40 års /1979: Jonna.   
50 års: Bertel.  60 og 70 års: Erling.   75 og 80 års: Bertel.  
Bertel tilsender os elev/ klasselister for de respektive årgange pr mail.  

10) Indlæg til Årsskriftet: (inklusive fotos mm fra jubilardagen) deadline 15. november2018.   
Indlæg til Forårsskriftet: deadline 1. marts 2019, indlæg sendes til Bertel.  
Udsendes elektronisk / pr. mail, derudover er der brug for ca. 60 papirudgaver til de 
medlemmer af Høng Samfundet, som er uden mailadresse. 



11) Mødeplanlægning: Onsdag 6. februar 2019, kl. 16-18. Og onsdag den 22. maj, kl. 16-18.                  
Jubilardagen/gl. elevdag: lørdag den 14. september 2019, kl. 10.30, inden 
generalforsamling kl. 11. 

12) Emblemer / nåle: Lene uddeler nålen sammen med boggaver ved den årlige dimissionsfest. 
Og synes at studenternålen er alt for mørk, næsten sort, i båndfarven. Desværre kan dette 
ikke ændres på den beholdning vi har, som er forholdsvis stor.  

13) Eventuelt: Bertel spørger til opdatering af skolens hjemmeside, så Forårsskriftet kan 
komme med, evt. også Årsskriftet. Mads fortæller at skolen netop har fået ny hjemmeside, 
samme adresse – hoeng-gymhf.dk. Høng Samfundet vil fortsat have sin egen ”pind / 
bjælke”, og det er muligt også at oplægge Forårsskriftet, så det kan læses her. (I skrivende 
stund er Høng Samfundet dog ikke kommet med på hjemmesiden endnu).   

 

 

 

Referent: Jonna 

 


