
Referat Høng Samfundet, bestyrelsesmøde 31. oktober 2019. 

Tilstede: Lene, Ivan, Bertel, Niels E., Camilla, Jonna. 

Afbud: Mads.       Ikke tilstede: Mikkel, Louie. 

Lene bød velkommen til et nyt foreningsår, og velkommen til Camilla, årgang 2013, som ny i bestyrelsen.  

1. Godkendelse af dagsorden: Godkendt uden bemærkninger. 

2. Godkendelse af referat fra sidste møde (14. september): Godkendt uden bemærkninger. 

3. Evaluering af jubilardagen: Lene: en god dag, trods faldende tilslutning. Dette er alle enige i. 

3a) Hvordan bevarer vi kontakten til, og synliggør vi elevforeningen for de nuværende elever?  

Bertel foreslår fremmøde af en-to fra Høng Samfundets bestyrelse, til fx en morgensamling, på 

skolen en gang i foråret. Her kan informeres om elevforeningen, og anmodes om mailadresser på 

afgangseleverne. Ivan foreslår, at Camilla som yngste bestyrelsesmedlem inddrages i kontakten, og 

evt. at kombinere det med dagen, hvor afgangseleverne tager mål til bestilling af hue. Vi beslutter 

at Bertel og Lene aftaler med rektor, Mads, hvornår det er hensigtsmæssigt at komme på skolen og 

informere om elevforeningen.  

4. Nyt fra formanden: Lene fortæller at der er møde 25. november i Høng Fonden, hvor der vil blive 

uddelt økonomisk støtte til elever, efter ansøgning, til nødvendigt udstyr i forbindelse med 

skolegangen. Der forlanges dokumentation i form af kvittering for køb, før beløb frigives.  

Lene og Bertel har været i banken, Sparekassen Sjælland, med nødvendig dokumentation for at 

kunne underskrive for foreningen, i forbindelse med foreningskonto.  

4a) Forslag fra Høng Fonden, om fast overførsel af bidrag fra Høng Samfundet til Høng Fonden. 

Bertel foreslår at årets overskud i Høng Samfundet (i år kr. 7.136,19) overføres til Høng Fonden. Det 

vedtages enstemmigt at overføre dette beløb. Vi beslutter at der sættes et punkt på dagsordenen 

til generalforsamlingen i Høng Samfundet, hvor der skal tages stilling til, om der fremover fast skal 

overføres et beløb fra kassebeholdningen til Høng Fonden. Elevforeningen har ingen interesse i at 

opspare større beløb, da der pt ikke gives renter af indestående.  

5. Status fra kassereren: banken har endnu ikke færdigbehandlet papirerne til en foreningskonto, 

efter de nye krav i bankverdenen, der ligeledes indebærer at både kasserer og formand skriver 

under på diverse papirer.  

Der er en enkelt ansøgning til A. Andersen / Bondebjerg legatet, ansøgningsfristen er 1. februar. Og 

ansøgning sendes til kassereren /Bertel. Det er et krav at ansøgeren er medlem af Høng Samfundet, 

er under videreuddannelse, og beskriver hvad beløbet mere specifikt tænkes brugt til i studiet.  

5a) Foreningskontoen i Sjællandske Bank, gebyret stiger til det dobbelte, til kr. 600 årligt. Bertel har 

gjort indsigelse, men må acceptere, at beløbet ligger på linie med hvad andre foreninger betaler, 

også i andre banker. 

6. Nyt fra rektor: afbud fra Mads, så intet til dette punkt. 

7. Nyt fra skolen: Ivan fortæller at skolen er udfordret økonomisk, optaget af elever er lavt, både i 

kostafdelingen og almene elever. Det er trængselstider, der er små årgange, og mange tilbud til de 

unge.  

Ivan har deltaget i en strategidag, for bestyrelsen og lærerkollegiet, det var en positiv dag, med en 

stemning af, at vanskelige tider står vi igennem sammen. 



8. Fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen:  

Skolens bestyrelse: Ivan fortsætter. 

Høng fonden, inkl. legatuddeling: Lene fortsætter. 

Legatuddeling Høng Samfundet: kassereren, Bertel fortsætter.  

Forårshilsen / Forårsskriftet: Bertel og Ivan, deadline 1. marts 2020. 

Årsskriftet: Skolen står for udgivelse og redaktion. Deadline ca. 1. december 2019. 

9. Fordeling af jubilarårgange: 5 års – årgang 2015: Camilla og Mikkel -lægger føler ud. 

                                          10 års – årgang 2010: Mikkel og Camilla. 

                                         25 års – årgang 1995: Niels E. 

                                         30 års – årgang 1990: Lene. 

                                        40 års – årgang 1980: Jonna. 

                                        50 års – årgang 1970: Ivan. 

                                        60 – 70 – 75 – 80 års: Bertel.  

Bertel tilsender via mail klasselister for de nævnte årgange til de respektive  eftersøgere. 

10. Indlæg til Årsskriftet: Bertel undersøger hvem der er i redaktionen af Årsskriftet. Udkommer 

sædvanligvis inden jul. Jonna har fotos fra jubilardagen.  

Indlæg til forårsskriftet: Jubilarsøgerne bedes opfordre de enkelte årgange / 

årgangsrepræsentanter til at skrive et lille indlæg til skriftet. Gerne med opfordring til at mødes på 

jubilardagen, men ellers frit.  

11. Mødeplanlægning 2020: torsdag den 20. februar, kl. 19-21, og tirsdag 12. maj kl. 19-21 (kun hvis 

nødvendigt). Samt jubilardagen, 12. september 2020, kl. 10.30, umiddelbart inden 

generalforsamlingen i Høng samfundet.  

 

 

Referent: Jonna 


