
Referat fra bestyrelsesmøde i Høng Samfundet, 22.februar 2018, kl. 16 til ca. 17.30. 

Tilstede: Lene, Bertel, Niels E., Mikkel, rektor Mads, Jonna. 

Afbud fra Ivan og suppleant Erling. 

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt uden bemærkninger. 

2. Referat fra seneste møde: godkendt uden indvendinger. 

3. Nyt fra formanden: Lene har været til møde i Høngfonden, og kan med glæde fortælle at 

der er givet tilsagn om penge fra Hans Bagge’s fond, til et udendørs klasselokale. Og tilskud 

til indendørs fornyelse/møbeludskiftning. Der har været fernisering på den nye 

udsmykning af kunstneren HuskMitNavn på nogle af skolens vægge, efter donationen fra 

Ny Carlsberg Fonden. Pga dårligt vejr nåede Lene ikke frem til begivenheden.Vedr. 

Årsskriftet har Lene fået flere tilkendegivelser om utilfredshed med formatet og 

udseendet, Årsskriftet er primært udsendt som mail, derudover, til medlemmer uden 

mailadresse, pr post som kopieret hæfte på 24 sider. 

4. Nyt fra Kassereren: Bertel har modtaget flere udmeldinger, pga utilfredshed med 

Årsskriftets udseende, og at det ikke, som ellers, er kommet som trykt hæfte inden jul. Til 

gengæld har der ikke været de sædvanlige udgifter på 10.-15.000 kr til trykning og 

forsendelse. Bertel vil til vores næste møde opstille budget for det næste regnskabsår, 

hvori indgår forslag til nedsat kontingentsats, til for eksempel 50 kr årligt. Vi er enige om at 

kontingentet bør sættes ned pga færre udgifter til tryk og porto. Foreningen skal ikke 

oparbejde kapital.  

5. Nyt fra skolens bestyrelse: Ivan har meldt afbud, derfor intet under dette punkt. 

6. Forårsskriftet: Medlemsfortegnelsen kommer i Forårsskriftet. Der er planlagt med 24 sider; 

hvis der kommer mange indlæg, og der er pladsmangel, kan regnskabet og kassererens 

beretning udelades. Der er allerede indlæg fra en 80-års jubilar. Der opfordres til flere 

indlæg fra jubilarer fra øvrige årgange. Desuden opfordres rektor til et kort indlæg om sig 

selv. Om muligt vil der blive plads til billedet af 50 års jubilarer fra september 2017, dette 

var ikke med i Årsskriftet. (Obs: Deadline 1. marts 2018). Niels E. udtrykker bekymring i 

forhold til Persondataloven, angående udsendelse pr mail af medlemsfortegnelsen, til både 

medlemmer af foreningen, og ikke-medlemmer/jubilarer. Bertel foreslår at der i 

førstkommende Forårsskrift, skrives en bemærkning om, at man må henvende sig til 

kassereren, hvis man ikke ønsker sin adresse opført, når vi fremover udsender 

medlemsfortegnelse.   

7. Jubilardagen 8. september 2018: Kontakt til Køkkenet: Bertel.                   Aftale med 

fotograf Arne Christoffersen, jubilarfotos: Mads .                      Aftale med Finn Sønderstrup, 

fotografering under middagen: Jonna.           Power Point fotos på storskærm, relevante 

klassefotos: Ivan.                         Synlighed på skolens hjemmeside: Lene.                                                           

Endelig indbydelse udsendes omkring 1. august, med pris, tilmeldingsfrist mm.                                                                                                 



Generalforsamling: på valg er: Bertel – modtager genvalg (evt for 1 år).                                                        

Mikkel – modtager genvalg.                                                                            

Ivan – modtager genvalg. 

Jonna – modtager genvalg.  

 Suppleant, for 1 år, Erling – modtager genvalg?   

For at rette op på skævheden ift antal bestyrelsesmedlemmer på valg (4 i 2018, 2 i 2019), 

foreslås at én af medlemmerne på valg, vælges for et år (så vedtægterne følges). 

8. Nyt fra skolen: Mads fortæller at der er ansat en ny vicerektor, med erfaring fra EUX og 

administration. På skolen generelt er der godt samarbejde, med de forskellige 

kompetencer hver især besidder. Der har været Åbent Hus arrangement, med mange 

besøgende. Skolen har et godt samarbejde med landbrugsskolen. Økonomisk er skolen 

fortsat udfordret, men likviditeten er god. Der bliver ikke investeret i bygninger for tiden, 

men der er gang i inventarfornyelse, med nye, brugte møbler. Og med penge fra Hans 

Bagge’s fond udformes snart det udendørs klasselokale. 

9. Eventuelt: Mads forespørger, om det er en god ide at indbyde Søren Ryge til at indvi det 

kommende udendørs klasselokale. Dette synes alle er en fremragende idé, kan være en 

mulighed for positiv markedsføring /omtale af skolen. Bertel: har haft kontakt til en 

tidligere efterskoleelev, der i skoletiden meldte sig ind i elevforeningen som livsvarigt 

medlem (for 800 kr). Eleven har aldrig været til gl. elevdag, og har ingen kontakt til 

elevkammeraterne. Bertel foreslår at sende kr 400 retur til vedkommende. Dette bifalder 

bestyrelsen. 

10. Næste møde: onsdag den 16.maj 2018, kl 16 til ca 17.30, på rektors kontor. 8. september 

2018, vi mødes på jubilardagen kl 10.30, til de sidste forberedelser inden 

generalforsamlingen kl 11, og afholder et kort bestyrelsesmøde umiddelbart efter 

generalforsamlingen. (Og altså ikke et egentligt møde inden).   

Bertel vil udsende det reviderede regnskab pr mail efter regnskabsårets                  slutning 

30. juni, til godkendelse af bestyrelsen. 

 

Referent: Jonna 


