
Høng Samfundet, referat fra bestyrelsesmøde 6. februar 2019.02.07 
Tilstede: Lene, Ivan, Bertel, Niels E., Erling, Mads, Jonna. 
Afbud fra Mikkel. Og pga nyligt skift af elevrådsformand, er denne ikke adviseret om dagens 
møde.  

• Dagsorden: godkendt. 
• Referat fra seneste møde: godkendt. 
• Nyt fra formanden: Lene fortæller at der i december er udbetalt pengelegater fra 

Høng Fonden – i alt 28.000 kr. Der var mange ansøgere. Det er sponsorer, der bidrager 
til Høng Fondens årlige udbetalinger, de seneste mange år er der ikke brugt af 
kapitalen ved uddelingen. 

• Orientering fra kasserer: Bertel fortæller, at vedr. Årsskriftet har der været mange 
positive tilkendegivelser, både med hensyn til selve skriftet og til udsendelsesmåden 
via mail.  

Regnskabet: resultatopgørelsen fra 1/7 til dato, viser et overskud på næsten 4.000 kr., med 
55 indbetalende medlemmer. Bertel ønsker at bestyrelsen tilkendegiver, om foreningens 
likvide kapital på knap 100.00 skal investeres, i stedet for vor nuværende Forenings- og 
aktionærkonto, med en rente på 0,05%. Bestyrelsen enes om at bibeholde det nuværende. 
Formuen består desuden af værdipapirer for ca. 190.000 kr.  
Bertel har taget op med Sparekassen Sjælland om det høje årlige gebyr for at have en 
forenings konto er rimeligt, når banken samtidig promoverer sig på at støtte det lokale 
foreningsliv. Spørgsmålet kommer formentlig op på det kommende repræsentantskabsmøde i 
banken.  
Bertel har undersøgt betingelserne for at kunne modtage MobilePay, det kræver et CVR 
nummer, med tilhørende besværligheder og omkostninger, så det dropper vi for nuværende.  

• Orientering ved rektor: Mads fortæller om Åbent Hus-dag på skolen den 24. januar, 
med godt besøgstal – dog lidt færre end sidste år. Mange var med på rundvisning, og 
flere er skrevet op til skolen. Skolens nye hjemmeside fungerer – dog kan vi se at der 
er lagt referat og budget fra skolens bestyrelse under Høng Samfundet. Dette vil Mads 
sørge for bliver rettet.  

Der er sat en proces i gang om et nyt logo for skolen. Birger Jensen, tidligere rektor, har 
opsagt sin stilling, og er stoppet på skolen. 

• Nyt fra skolens bestyrelse: Ivan beretter, at det er hans fornemmelse at de 
nuværende elever, der deltager – på skift - i skolens bestyrelsesmøder, virker 
interesserede i Høng Samfundet / elevforeningen.  

• Forårsskriftet: Bertel forventer at lave skriftet i samme format og antal sider som 
sidste år. Jeppe Guldager er villig til at hjælpe med at opstille skriftet til elektronisk 
udgivelse.  

Ivan og Bertel har indlæg fra 2 årgange, 1994 og 1969.  
• Jubilardagen 14. september 2019: Status på jubilarsøgning - Ivan har respons fra 25 

års jubilarer, Bertel fra 50 års. Jonna’s 40 års går ikke godt, da årgangen har ikke haft 
kontakt indbyrdes siden skolegangen. Erling fortsætter med 60 og 70 års jubilarer. 
Niels E. skal i gang med 10 års jubilarer.  

Reservation af salen: Mads sørger for dette. 
Aftale med køkkenchefen: Bertel. 
Fotografering af jubilarer: Mads tager kontakt til Arne Christoffersen. 
Fotografering under middagen, taler mm: Erling påtager sig opgaven.  
Power Point Billedserie med jubilarårgangene: Ivan.  



Reklamering på skolens hjemmeside: Lene kontakter Janus Kofoed til sommer.  
Generalforsamling: Valg til bestyrelsen: Lene – villig til genvalg.  
                                                                        Niels E. – villig til genvalg.  
                                                                        Bertel – villig til genvalg. 
’                                                                      Erling, suppleant – villig til genvalg.  

• Eventuelt: Bertel fortæller, at der - endnu - ingen ansøgere har været til Axel 
Andersens Legat på kr.  1.000. Kan søges af tidligere elever, som er medlem af Høng 
Samfundet og i gang med uddannelse.  

Ivan har i tankerne to tidligere elever, som han vil kontakte mhp evt. ansøgning. Fristen for 
ansøgning skubber vi til 1. marts.  

• Næste møde: flyttes, fra det oprindeligt planlagte, til tirsdag den 21. maj 2019, kl 
16-18.  

I god tid inden tages stilling til om mødet er nødvendigt – ellers aflyses det. 
Og jubilardagen / gl. elevdag lørdag den 14. september 2019, kl 10.30, inden 
generalforsamling. 
                                                                                                       Referent: Jonna


