
Referat fra bestyrelsesmøde i Høng-Samfundet, 7. februar 2017. 
 
Tilstede: Ivan, Bertel, Niels E., rektor Susanne, Jonna  
Afbud fra Lene (formand) og Mikkel. 
 
1) Dagsorden godkendt. 
 
2) Referat fra best. møde 8/11-16 godkendt uden bemærkninger. 
  
3) Nyt fra formanden: næstformanden beretter at der ikke er nyt fra formand eller næstformand. 
  Bertel overbragte en hilsen fra Finn Sønderstrup, med tak for gaven ifm hans afskedsreception. 
 
4) Nyt fra kassereren: Der er én legatansøgning til Axel Andersens legat, fra sygeplejestudlerende 
Julie H. Baunegaard Nielsen, student fra 2012. 
Hun er medlem af Høngsamfundet, og opfylder betingelserne for at modtage legatet. 
Betyrelsen er enige i at tildele Julie legatet på 1000 kr. 
 
Formuebeholdning pr 19/1-2017: ialt kr 268.848,91, fordelt på 1) Udenlandske obligationer, 31 
%, 2) Danske obligationer, 15 %, 3) Danske aktier, 13 %, 4) Kontant på aktionærkonto i 
Sjællandske Bank, 40 %, 5) Foreningskonto, 1 %. 
 
Betyrelsen diskuterer principper for anbringelse af formuen.  
Det besluttes at kassereren, ved først givne lejlighed, afhænder 100 af de 300 aktier i Sparekassen 
Sjælland - således at foreningen har de minimum 200 aktier, der giver aktionærfordele. 
Resultatopgørelsen for perioden 1. juli 2016 til 7. februar 2017 ser OK ud. Der er faldende antal 
kontingentbetalende medlemmer. 
Niels E. foreslår at man, for at spare porto, "gentænker" Årsskriftet - hvis det kan komme under 
100 g i vægt spares der ret meget i porto. 
Evt overveje om noget af indholdet kan flyttes til Forårsskriftet. Kan der ændres i opsætning, feks 
4 koloner i stedet for 3 i medlemslisten. 
Susanne tager til efterretning og vil viderebringe det til redaktionen af Årsskriftet. 
 
5) Forårsskriftet: Ingen indlæg endnu - Bertel har tilsagn fra 50 års jubilar, Jonna fra 40 års, Niels E. 
fra 10 års, Lene arbejder på årgang 1992. 
Vi forsøger endnu engang med opfordring til årgang 1987. 
 
Deadline til forårsskriftet er 1/3-2017. Skal overholdes. Indlæg sendes til Ivan. 
 
6) Jubilardag 9. september 2017: Bertel har aftale med køkkenet. Susanne klarer aftalen med 
fotograf Arne Christoffersen. 
Synlighed på skolens Hjemmeside: opgave til Lene. 
Powerpoint fotos på storskærm: Ivan. Kontakter selv skolen/sekretær for relevante 
skole/klassebilleder. 
Fotografering på jubilardagen, under middagen, taler mm: Jonna kontakter Finn Sønderstrup om 
han vil påtage sig opgaven. 
 
Generalforsamling - med Valg til bestyrelsen:  
Lene - modtager genvalg? 
Niels E. - modtager genvalg. 
suppleant Lene Baunegaard - modtager genvalg? 



Jonna vil forhøre om Peter Wehler, 40 års jubilar, vil stille op som suppleant. 
Bertel fabrikerer navneskilte til jubilarer, iht tilmeldinger. 
 
7) Rektor - skolen her og nu: Forbereder ny gymnasiereform, bl.a. mere målrettet HF-uddannelse. 
Høng har pt 2 HF-spor og 3 gymnasiespor. 
 
Der har netop været holdt Åbent Hus for evt. kommende elever, der var TV-dækning, sendt på TV 
Øst. 
Skolen har et meget aktivt elevråd, glædeligt. 
Helt aktuelt må Susanne håndtere en kedelig sag med chikane på Facebook. 
Hans Bagges Mindelegat er ved at være på plads, efter ansøgning kan der uddeles legatportioner,  
som kommer flere elever til gode, feks til elevaktiviteter eller indretning af lokaler. 
 
Økonomien er som vanligt en udfordring, men ikke katastrofal. 
 
8) Mødeplanlægning: Der er planlagt møde 17/5-2017, vi tager senere, midt i april, stilling til om 
mødet er nødvendigt. 
 
Desuden fastlagt møde på jubilardagen, 9. september 2017, kl. 10, umiddelbart inden 
generalforsamling kl. 11.  
 
9) Eventuelt: Intet under dette punkt. 
 
Referent: Jonna	


