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Få rabat på rejser
og arrangementer
Som medlem af Tisvilde Højskoles
Venneforening har du samme fordele som
medlemmerne af Danske Seniorer.
Du får rabat på mange arrangementer.
Du skal bare opgive nr: 35956, som er
venneforeningens nr. hos Danske Seniorer.
Det bruges til af få medlemsrabat på de
arrangementer og rejser som bliver
annonceret i AktivitetsBladet.
(Der står altid en pris for medlemmer og en
for ikke medlemmer) og betaler man
kontingent til Venneforeningen, er man
medlem af Danske Seniorer.

Kontingentbetaling
Kontingentet for 2022 er uændret fra sidste år, det er: kr. 185,- for enlige og kr.
320,- for par. Dette kontingent er, sammen med private donationer, fundamentet
i den økonomiske støtte, som Venneforeningen yder højskolen. Derfor er det af
afgørende betydning for vort arbejde, at vi
alle betaler vort kontingent til Arbejdernes Landsbank: Reg 5358—Kto. 0319317.
Hvis du er i tvivl, om du har betalt eller
ej, er du velkommen til at kontakte vor
kasserer Bente Jørgensen 28154385 eller
mail: kasserer@thv.one.
Betalingen kan tilmeldes til Betalingsservice (se mere på www.thv.one).

Trommeslager og kapelmester
Mogens Kann Fjeldsøe
Mogens blev født 18/5-1943 og voksede op på Ulrikkenborg Allé i Kongens Lyngby med far Elit, mor Agnes og 9 år ældre bror Helge. Mogens mor var musisk og spillede
klaver og sang i kor.

Mogens startede tidligt med at interessere sig for musik og bror Helge
tog ham med til hans første koncert
med Louis Armstrong i 50’erne i KB
Hallen. Mogens spillede på flere
instrumenter før han nåede til
trommerne bl.a. på vaskebræt.
Det første job han havde med band
var som 14’årig i en ungdomsklub
hvor Lyngby Storcenter ligger i dag.
De fik 15 kr., kaffe og kage i løn.
Det er blevet til flere bands bl.a. Stevedore Stompers, Blåbærrene, J.B. Band,
Swingtetten og Jazzbanden kom til i 70’erne med Lasse Rømer, Ole Weibel,
Lars Hoffmann, Michael Samuelsson, Ole Fram og selvfølgelig Mogens på trommer. De udgav en plade som blev solgt i 25.000 eksemplarer.
Jazzbanden var med i en af Sten Bramsens udsendelser i Kongens Have, hvilket
jo blev set af mange mennesker, da DR var den eneste danske kanal på det
tidspunkt. I 1990 støder Mogens på Majken Christiansen og får den ide at skabe
et nyt band med Majken og Per Rick som frontfigurer i bedste Ella og Louis stil.
Det blev til 27 år med Majken og Per.

Fjeldtetten blev et ændret band i 2019 med Anna Pauline Andersson vokal og
hendes far Jack Andersson vokal og trompet, Mogens Johansen clarinet og sax,
Claes Rydbeck vokal , banjo og guitar, Terkel Rimmer Hansen bas og Mogens på
trommer. Mogens interesse ligger også i Swingmusikken og han startede også
bandet Katja & Katjazzerne med Katja Guldbeck vokal, Kurt Hansen guitar,
Preben Nimb bas, Jørgen Vestergaard sax og Mogens på trommer. Begge bands
kan blive udvidet med Johann-Gustav Skov Hansen klaver.
Mogens startede Valby Jazzklub sammen med Lars Hoffmann og Palle Hansen i
Medborgerhuset som det hed dengang for 28 år siden.
Mogens har i sit arbejdsliv beskæftiget sig med mange forskellige ting. Udlært
på Jernkontoret som speditør, bogholder på Carlsberg, indkøber på Ota. ForFortsættes på side 5.
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Lene’s madhjørne.
Nu er foråret på sit højeste og alting blomsterer, spirer og
kommer op af jorden. Det er nu vi skal kaste os over de
nye skønne rabarber, der er noget af det første der kommer.
Så her er opskriften på vores franske rabarbertærte med
marengslåg:
Dej:
150 gr.
50 gr.
125 gr.
1 stk.
1-2 spsk.

Hvedemel
Sukker
Margarine
Æggeblomme
Vand

Marengs:
2
Æggehvider
100 gr.
Sukker
2 små tsk. eddike
Pynt:
25 gram Mandelflager

Fyld:
500 gram Rabarber
100 gr.
Sukker
1 spsk. Kartoffelmel
Kom mel, sukker og margarine i en skål og
smuler margarine ud i melet. Saml dejen
med æggeblommer og evt. vand.

Rul dejen ud og beklæd en tærteform ca. 24
-27 cm. Prik tærtebunden med en gaffel.
Skær de rensede rabarber i tynde skiver og
vend dem med sukker og kartoffelmel, fordel fyldet over bunden. Forbag tærtebunden 20 min. ved 175 grader C. alm. ovn.
Lav marengsen og fordel den over rabarberne og drys med mandelflager. Bag yderligere 10 min. ved 175 grader C. alm. ovn.
Tips:
Fyldet kan varieres alt sæsonens frugt, prøv f.eks. med hindbær, brombær eller stikkelsbær.
Vi har for kort tid siden haft vores frivillige samlet på Højskolen. I den anledning blev
de forkælet med en bagt laks til deres festmiddag, hvilket mange var begejstret for.
Nu får I alle så glæde af opskriften på denne laks.
1 hel side fersk laks med skin og uden ben.
Marinade:
2 spsk olie
2 spsk sennep

3-4 fed hvidløg der er hakket fint.
Skal og saft fra 1-2 øko

citroner
2 spsk frisk estragon
Salt og peber.

Marinaden røres godt sammen og lægges over laksen. Den må meget gerne ligge og
trække et par timer med marinaden. Bages derefter i ovnen på 175 gr. i ca. 20 min.
Eller den kan lægges på grillen på indirekte varme i 20 min. Tjek da om den er mør,
alt efter hvor varm grillen er. (lav tre stykker stanniol i laksens længde, og læg laksen
på disse. Så kan den nemmere flyttes over på grillen og derfra igen)
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Fortsat fra side 3.

skellige job på aviser og diverse medier. Kanal 2 og Kanal København, hvor han
bl.a. producerede mange Jazzudsendelser med forskellige populære bands.
Leder af Op og ned langs kysten en af Politikens Lokalaviser i Helsingør, hvor
han var i 12 år. Det blev da også til mange spændende TV udsendelser bl.a. om
bryllup med alt hvad dertil hører. 18 hundeudsendelser hvor man fulgte en
hvalp og hvor kendisser deltog med deres hund.
Mogens har et meget langt CV, som ikke skal remses op her. Det er nu stadig
musikken, som er der hvor hans hjerte ligger og det vil han forsætte med så
længe han kan følge med. Mogens har i sin tid som musiker også spillet med
Leo Carpato, Jesper Thilo, Thorrolf Mølgaard, Niels Husum, Jørgen Gotlieb,
Wild Bill Davison og mange flere.
Mogens har spillet i Tyskland, Polen, Norge, Sverige, Holland, Frankrig, Tjekkiet, Grækenland, Malta, Thailand, Australien og USA.
Mogens har været meget knyttet til Tisvilde Højskole og været formand for
Tisvilde Højskoles venner i en årrække.
Fanklubben for Fjeldtetten og Katjazzerne har haft mange ophold på Tisvilde
Højskole gennem årene og disse er altid en succes.
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FORSTANDEREN FORTÆLLER
TISVILDE HØJSKOLES VENNER FYLDER 15 ÅR
Støtteforeningen Tisvilde Højskoles Venner fyldte 15 år d. 6. november 2021. I 15
år har sammenlagt omkring 2.000 medlemmer støttet Tisvilde Højskole med medlemskontingenter, donationer, indsamlinger og den helt unikke og fantastiske opbakning som en højskole, uden statsstøtte, har så stor brug for. De forskellige siddende bestyrelser, som har varetaget medlemmernes og skolens interesser igennem årene, har hver især gjort et enestående arbejde. Planlægning af kurser og
arrangementer. Bevilling af ønsker fra højskolen til højskolens forskønnelse og
meget mere. Tisvilde Højskoles Venner har doneret mere end en million kr. til
glæde for kursister, frivillige og personale.
En forening der har været med til at præge højskolen med ideer til kurser, forslag
til forbedringer og meget mere. Min allerstørste respekt og håbet om en voksende
støtteforening til glæde og gavn for os alle.
Jeg vil gerne her opfordre alle til at kigge jer om i jeres netværk og se, om det
ikke er muligt at få andre til at melde sig ind i denne fantastiske forening.
Jubilæet vil blive markeret ved Tisvilde Højskole Venners støttearrangement på
Restaurant Den Hvide Hest på Bakken d.16. juni. Se mere om dette inde i bladet.

VI ER KOMMET GODT IGANG.
Efter at have været lukket i flere omgange p.g.a. coronaen i 2020—2021 og 2022
kunne vi nu åbne Højskolen med ”Krop og Bevægelse” d. 7. marts. Det har været
et stort arbejde at komme igennem coronaen m.h.t. at flytte kurser, lave nye
aftaler med kursusarrangørere, musikere, foredragsholdere m.fl. men vi er kommet godt igennem krisen. Dette fordi vi har haft stor opbakning fra jer, Tisvilde
Højskoles venner, frivillige medarbejdere, stor forståelse fra vores kursister, og
en højskolebestyrelse der har bakket os alle op, og været på forkant med krisens
udvikling. Stor tak til jer alle. Vi har faktisk drift non stop til og med jul. Så vi har
travlt, men på den gode måde. Mine kollegaer sørger for at den daglige drift fungerer på trods af nogle lange vagter ind imellem.
Vore kursister er glade og nyder den gode stemning der hersker på vores højskole.
NY MEDARBEJDER I ADMINISTRATIONEN.
Den 1. april ansatte jeg Christian Nobel i administrationen. Christian har kendt skolen
igennem godt tre år, da han løbende har givet
os support og optimeret vores IT-system.
Glæd jer til at møde ham. Christian vil varetage den daglige administration og sørge for
at vores gæster og frivillige føler sig godt tilpas. Christian bor i Helsinge sammen med sin
hustru Hanne.
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FORÅR PÅ ”BADEHOTELLET”

Mogens Johansen

Hold en lille forårsferie på ”Badehotellet” – MED FULD PENSION INCL.
KONCERT MED FÆRØSKE STANLEY SAMUELSEN.
(http://www.stanleysamuelsen.com/stanley-samuelsen).
Forkæl dig selv med et dejligt forårsophold på Tisvilde Højskole meget tæt på den
smukke natur i Tisvilde Hegn og tæt på Kattegats bølger. Tag på tur og nyd den smukke
natur og de mange kulturelle oplevelser. Højskolen har cykler, du kan låne. Du kan også
tage din egen med. I højskolens dejlige have er der orangeri, petanquebane, guldfiskedam og mange hyggekroge, når solen skal nydes, eller du kan finde en god plads til at
læse din feriebog. Velkommen til forårsferie på det gamle badehotel.
Hver morgen serveres lækker morgenbuffet, med efterfølgende morgensang i dagligstuen eller i haven, så er dagen godt begyndt. Til frokost serveres to retters menu.
Eftermiddagskaffen serveres med lækkert hjemmebag. Aftensmaden er kold/varm
buffet.
Ankomst: 3. maj 2022 kl. 11.00 — Afrejse: 6. maj 2022 kl. 11.00
Pris kr. 3.000,- — Tillæg for enkeltværelse kr. 400,7
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Lene Hamborgs 25 års jubilæum.
Lene Hamborg kan fejre sit 25 års jubilæum torsdag d.1. september i år. Derfor
vil det glæde os at se dig/jer til reception kl. 14.00 - 17.00. Her vil vi byde på
bobler, kaffe/the og kage buffet.
Lene har siden hun startede som ganske ung, ledet køkkenet med stor dygtighed, ansvarlighed og engagement. Lene har altid sat en ære i, at der skal være
orden i tingene. Derfor nyder hun stor respekt fra sine kolleger og frivillige og
ikke mindst kursisterne, som altid roser maden til skyerne. Lene er godt hjulpet
af sin gode kollega Helle Nielsen igennem 21 år samt ernæringsassistent- elever
gennem årene. Lige nu er Maja xxxxx elev. Et bedre sted som elev hos Lene og
Helle finder man ikke mange steder.
Derfor er det også altid glade og dygtige elever der afslutter deres uddannelse
fra Tisvilde Højskoles køkken.
En typisk arbejdsdag for Lene starter kl. 07.00 hvor der gøres klar til morgenmad. Der bliver bagt boller, rugbrød og franskbrød, kogt øllebrød og havregrød,
som selvfølgelig er en fast bestanddel på morgenbordet helt fra tidernes morgen. Det skal man ikke sådan lave om på.
Når det er overstået, skal middagsmaden tilberedes, to retter samt aftenens
kolde/varme buffet. Der bliver snittet, braset, kogt og stegt suppleret af munter samtale og latter. Nogle gange er der også helt stille kun akkompagneret af
transistorradioens stille underholdning i baggrunden. Jo der skal da forresten
også lige bages kage til om eftermiddagen, og ind imellem dejlige småkager.
Lene har igennem årene været meget opmærksom på tidens madtrend og har
udviklet nye ideer og retter. Økologi indtænker Lene i sine indkøb såvidt det er
muligt, derfor vores bronzemærke.
Inden arbejdsdagen slutter skal der jo også bestilles varer, laves vagtplaner og
gøres forberedelser til den kommende dag. Det sidste der sker efter en travl
arbejdsdag, er en grundig rengøring af køkkenet, så når vores dygtige frivillige
skal hente og servere maden til aften, kommer de til et omhyggeligt rengjort
køkken. Derfor altid de bedste smileys fra Levnedsmiddelstyrelsen.
Kære Lene,
jeg håber du får en rigtig god dag med dine kolleger, venner, vores kursister og
forretningsforbindelser.
Med venlig hilsen
Mogens Johansen.
Stort tillykke fra os alle.
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STOR STØTTEKONCERT
Torsdag, 16. juni 2022
på ”Restaurant Den Hvide Hest” på Dyrehavsbakken
Tisvilde Højskoles Venner arrangerer traditionen tro stor støttefest til
fordel for Tisvilde Højskole på Dyrehavsbakken
Det har været en tradition gennem mange år, at Støtteforeningen har arrangeret en
støttefest, hvor overskuddet går direkte til Tisvilde Højskoles Venner, som så herefter
donerer pengene til forskønnelse af højskolen. De sidste års store donationer har været
nye gulvtæpper i bibliotek, dagligstue og Afrikagangen. Det er også blevet til ompolstring af møbler i dagligstuen, samt ompolstring af omkring fyrre stole på værelserne
ombetrukket af vores dygtige frivillige. Renovering af værelser, ny belysning i spisesal og
foredragssal. Indkøb af krukker, planter og rensning af guldfiskedammen. Disse tilskud
har gjort, at vores hus og have fremstår så smuk og indbydende som den gør. Vent bare
at se, når vores have team for alvor går igang med at passe og pleje vores have. Alle
frivillige har gjort et kæmpe arbejde både inde og ude. De skal have stor ros og tak.
Til støttefesten vil der være salg af lotteri med rigtig fine præmier.
Program:
Kl. 12.00 serveres en lækker luksusplatte og en halv liter Royal Fadøl
Kl. 12.55 byder THV formand Preben Etwill velkommen
Kl. 13.00 HENRY O'CONNOR
Kl. 14.15 ANNA PAULINE ANDERSSON OG FJELDTETTEN FEAT. ANNA NOWIC
Kl. 15.30 ERIK GRIP
Kl. 16.45 Lotterigevinster uddeles

278,-

Prisen for hele herligheden er kr.
pr. person.
Tilmelding og bordbestilling til “Restaurant Hvide Hest” på tlf. 39 63 40 50.
Alle optræder gratis og overskuddet går ubeskåret til Tisvilde Højskole!
Vi tager forbehold for ændringer i programmet.
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Nytårskuren, der blev en forårsfest.
Coronaen satte atter i år en kæp i hjulet for den traditionsrige ”Nytårskur”.
Heldigvis lykkedes det at flytte kuren, så den i stedet blev til en forrygende
forårsfest.
Det blev atter i år en dejlig aften med godt humør, dejlig mad og levende musik leveret af ”Chimbo’s Revival”.
Her er et par stemningsbilleder fra aftenen.
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Bliv frivillig handyman
på
Tisvilde Højskole
Højskolen kræver konstant vedligeholdelse. Der skal males, tømres, murers og pudses. Vi har brug for flere praktiske frivillige, der har lyst til at
indgå i handyman-gruppen og udføre små og store reparationsarbejder
under kyndig vejledning i et tempo, der passer dig.
Du tildeles et ansvarsområde, som passer til din kompetence og interesse. Arbejdet udføres efter aftale enten alene eller sammen med andre i
gruppen.
De frivillige bliver højt værdsat og godt behandlet og danner deres eget
netværk i en atmosfære, der gør det sjovt at være med.
Køn og alder er underordnet blot hjertet sidder det rette sted.
Kontakt forstander Mogens Johansen på Tisvilde Højskole (telefon:
48707636) og få en snak om mulighederne.

Kære medlemmer af THV.
Da der på generalforsamlingen var spørgsmål angående turen d.16/6-2021 kan
jeg fortælle, at den var annonceret i blad nr.2-2020 som gratis juletur, men da
coronaen kom i vejen blev den flyttet til d 16/6-2021,og da alle pladser var optaget til den aflyste juletur, gik pladserne naturligvis til dem som havde meldt
sig i første omgang.
Mange hilsner
Jytte.

12

THV-Formandsberetning for 2020 og 2021
Jeg skal hermed aflægge formandsberetning for både året 2020 og 2021.
Det var pga. af coronaen ikke muligt at afholde generalforsamlingen for 2020,
selvom vi gjorde flere forsøg, men det endte alligevel med at vi til sidst måtte
aflyse – sidste gang i januar 2022.
Derfor er vi også desto mere glade for at det lykkes nu – om end det så bliver
en dobbelt generalforsamling.
Sidste gang der blev afholdt en generalforsamling var d. 5. marts 2020 for året
2019, hvor 48 medlemmer deltog, og hvor formand Ole Bay-Smith konstaterede, at 2019 havde været et godt år for Venneforeningen, med masser af aktiviteter.
Kasserer Anni Jensen kunne dengang også oplyse, at Venneforeningen gik ind i
2020 med en kassebeholdning på over 70.000 kr.
Desværre kom året 2020 ikke helt til at forløbe som vi havde håbet på. Ganske
få dage efter vores generalforsamling måtte Højskolen lukke helt ned på grund
af Coronaen.
Senere på året blev formand Ole Bay syg og døde.
Kun to af årets bestyrelsesmøder blev ledet af Ole. De øvrige 4 bestyrelsesmøder blev ledet af Holger Skovkjær.
Coronanedlukningen i 2020 gjorde det faktisk muligt, at skolens frivillige håndværkere, kunne gennemføre en række forbedringer både inden- og udendørs.
Venneforeningen har hjulpet til med at finansiere disse forbedringer. I alt donerede vi i 2020 næsten 70.000 kr. til skolens forskønnelse.
Med Ole Bays død mistede Venneforeningen en skattet formand, og bestyrelsen har i løbet af 2020 arbejdet på at finde en afløser, men denne tiltrådte
først i februar 2021 som fungerende formand. Dette udestående håber vi kan
komme rigtigt på plads ved denne generalforsamlings afstemning om formandsposten.

Så trods en vanskelig situation i både 2020 og 2021 for både højskolen og Venneforeningens bestyrelse, er det min vurdering, at vi er kommet igennem med
skindet på næsen, og har mod på at se fremtiden i møde med friske øjne.
Bestyrelsesmøderne er frem til marts-april 2021 foregået over nettet. Først fra
maj 2021 har det været muligt at holde fysiske bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen har i 2021 mest af alt arbejdet på en indsamling, hvor Venneforeningens medlemmer indsamlede næsten 50.000 kr. til forskellige opretningsog vedligeholdelsesopgaver på skolen.
Det skal I have stor tak for.
Jeg kan love, at pengene faldt på et tørt sted.
Mange af de forbedringer som I kan se på nogle af værelserne og på gangenes
gulvarealer, samt oppudsning af den hvide væg ud for spisesalen stammer fra
denne indsamling.
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Bestyrelsen har i 2021 også arbejdet på at revidere vores vedtægter, så vi kan
slanke og effektivisere bestyrelsesarbejdet.
Resultatet af dette arbejde vil senere på generalforsamlingen blive fremlagt til
afstemning.
Venneforeningen har også i 2021 lavet en støttekoncert på Bakken. Den gav
17.000 kr. i kassen til Venneforeningens støttearbejde.
Venneforeningen var også med til at afvikle en dagtur for medlemmerne til Tisvilde Højskole i juli måned med underholdning af Kim Larsen sange. Dette arrangement var finansieret af Kulturministeriets sommerpakke.
Det lykkedes også Venneforeningen i 2021 både at afholde et Høstmarked og en
Høstfest. Tilmeldingen var desværre ikke overvældende, hvilket helt sikkert
skyldes eftervirkningerne af coronaen. Dertil skal lægges, at selve høstmarkedet blev ramt af dårligt vejr.
Vennebladets udgivelser tre gange om året, har vi heldigvis kunne fortsætte i
begge generalforsamlingsperioder uden nævneværdige problemer. Ja, vi synes
selv, at vi har kunnet fortsætte bladets gode kvalitet fra tidligere. Alligevel vil
vi fortsat prøve at forbedre kvaliteten yderligere. Vennebladet er, ud over vores nyhedsbreve via nettet, den direkte forbindelse til medlemmerne.
Den kommende bestyrelse vil lægge sig i selen for at hverve nye medlemmer til
Venneforeningen. For coronakrisen har desværre ført til, at vi er blevet færre
medlemmer.
Denne udvikling skal vendes, og derfor er det op til både bestyrelsen og hvert
enkelt medlem at prøve at finde nye medlemmer.
Den letteste måde er at tage en ven med ind i Venneforeningen.
Men andre tiltag er eller skal tages i brug. Det handler om, at vi skal gøre det
mere synligt, at vi eksisterer. Det handler om, at vi skal gøre det let og overkommeligt, at melde sig ind.
Medlemskontingentet er simpelthen grundstammen i hele vores støtteindsats
for skolen
Formålet er stadig det samme: at indsamle penge til Højskolens forskønnelse og
udbredelse af kendskabet til Højskolens virke.
Her på falderebet skal I vide, at det igen går godt for skolen med mange kurser,
mange kursister og høj aktivitet. Skolen ligger aldrig stille. Men skolens ydre
fysiske rammer trænger til en ordentlig og særdeles nødvendig overhaling. Skolen skriger på maling og klimaskærm. Opgaver der er så store og dyre, at det er
nødvendigt at finde ekstern finansiering. Opgaver som Venneforeningen ikke
har penge til at afhjælpe. Alligevel har vi besluttet at skyde lidt penge i de
mest nødtørftige udendørs reparationer. Det vil fremgå af regnskabet for 2022,
der vil blive fremlagt på næste års generalforsamling.
Tak for ordet.
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Referat af den ordinære Generalforsamling d.4, marts 2022
Dagsorden iflg. vedtægterne:
1.
Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2.
Formandens beretning
3.
Revideret årsregnskab for 2020 og 2021
4.
Budget 2022
5.
Fastsættelse af kontingent for 2023
6.
Indkomne forslag
7.
Vedtægtsændringer
8.
Valg af formand for 2 år. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år 1 suppleant for 1 år.
Formand og halvdelen af den øvrige bestyrelse vælges i lige år og
resten i ulige år.
9.
Valg af ny revisor for 2 år og Revisorsuppleant for 1 år
10. Eventuelt
Ad 1.

Som suppleant for den fungerende formand Preben Etwil , der var
testet positiv for Corona, og derfor ikke kunne deltage, bød Holger
Skovkjær velkommen og takkede de fremmødte til
generalforsamlingen. Der var 46 medlemmer plus 5 medlemmer fra
bestyrelsen i alt 51 personer. Holger Skovkjær foreslog Mogens
Fjeldsøe som dirigent, og han blev valgt uden modkandidater. De 2
stemmetællere ville blive valgt efter behov, og Holger Skovkjær blev
valgt som referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen
var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig. Head-sets blev anvendt.

Ad 2.

Formandens beretning. Holger Skovkjær oplæste formandens
beretning for perioden 2020 og 2021, som Preben Etwil havde
udarbejdet inden han blev Corona-smittet. Årene havde været
præget af Corona lukninger og i perioder havde Højskolen været helt
lukket ned for kursister. Til gengæld havde højskolens frivillige haft
mulighed for at male, pudse og istandsætte højskolen. En indsamling
blandt Venneforeningens medlemmer havde givet 50.000 kr. som
gjorde det muligt at udføre mange presserende arbejder på
højskolen. Indsamlingens resultat var langt over forventning, og der
blev igen udtrykt stor taknemmelighed for denne støtte, givet med
hjertet. Afdøde Ole Bay Smidth blev mindet som en skattet formand.
Foreningen fungerede også under Corona nedlukningerne, men mange
møder måtte holdes virtuelt. Der blev i 2021 afholdt en støttekoncert
på Bakken, som gav et nettooverskud til højskolen på 17.000 kr.
Venneforeningen gjorde brug af Danske Seniorers sommerpakke og
arrangerede en dagtur til Tisvilde Højskole med spisning og
underholdning, kvit og frit for medlemmerne. Høstmarkedet og
høstfest arrangeret af Venneforeningen havde ikke den store
tilslutning, men det kan skyldes eftervirkningerne af Corona og
dårligt vejr. Vennebladet udkom 3 gange om året og den nye
redaktion fik ros for kvaliteten.
Medlemstallet lå ved årsskiftet på ca. 400 betalende medlemmer og
er desværre vigende. Derfor har bestyrelsen taget yderligere tiltag til
at hverve nye medlemmer. Der vil ligge indmeldelsesblanket på
værelserne, og der vil blive opfordret til at melde sig ind ved alle
kurser. Ligeledes vil der være indmeldelsesblanket i Vennebladet.
Der opfordres til, at alle hjælper med til at få flere medlemmer. Vi
vil gøre os mere synlige og gøre det let og overkommeligt at melde
sig ind.
Formandsberetningen sluttede af med oplysningen om, at højskolen
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er kommet godt tilbage efter Corona perioden både besøgsmæssigt
og økonomisk, og der er god stemning og aktivitet på højskolen. Der
forestår nu nogle presserende vedligeholdelsesarbejder udvendigt.
Venneforeningen har budgetteret med et tilskud på 40.000 kr. til
dette nødvendige arbejde. Det vil fremgå af 2022 regnskabet. Holger
Skovkjær nævnte, at der var udarbejdet en vedligeholdelsesplan for
den indvendige vedligeholdelse, og at der vil blive udarbejdet en
tilsvarende for den udvendige vedligeholdelse. Han efterlyste i den
forbindelse frivillige handymen ( uanset køn og alder), der ville være
med i et team til at udføre de praktiske opgaver. Der var interesse
blandt forsamlingen til at deltage.
Efter enkelte uddybende kommentarer til beretningen, blev den
godkendt.
Ad. 3

Kasserer Bente Jørgensen gennemgik posterne i det reviderede
regnskab for 2020, der viste en bankbeholdning pr. 31/12 2020 på
60719,34 kr. og blev godkendt. Det reviderede Regnskab for 2021
blev grundigt gennemgået. Ved årets slutning d. 31/12 2021 viste
bankkontoen 68.374,80 kr. De enkelte posteringer blev gennemgået
og uddybet. Ordet donation bruges både som indtægt og udgift og
kan skabe forvirring. I 2021 var der donationer til højskolen på
60.005,66 kr. Kommentarerne blev taget til efterretning og derefter
blev regnskabet godkendt.

Ad. 4

Budget for 2022 viste 75.000 i indtægter og donationer til højskolen
på 25.000 kr. Støttekoncerten forventes at give et overskud på 25.000
kr.

Ad. 5.

Fastsættelse af kontingent for 2023. Bestyrelsen fremlagde et forslag
til en kontingentforhøjelse. Der blev på sidste generalforsamling fra
salen foreslået en forhøjelse. Vi møder prisforhøjelser på de fleste
varer, og kontingentet har ikke været justeret i mange år. Derfor var
der opbakning til at forhøje kontingentet med 15 kr. per person,
således satserne for 2023 udgør årligt 200 kr. for enlige og 350 kr. for
par.

Ad. 6.

Indkomne forslag. Der var ikke modtaget forslag til behandling på
generalforsamlingen.

Ad. 7.

Vedtægtsændringer. Vedtægtsændringerne bestod hovedsalig af en
reduktion af bestyrelsen til 5 medlemmer plus forstanderen, der er
fast medlem. Kassereren vælges på konstitueringsmødet efter
generalforsamlingen. Der var spørgsmål om, hvorfor afsnittet om en
repræsentant i Højskolens bestyrelse var streget ud. Holger svarede,
at det er fastlagt i Højskolens vedtægter, at Venneforeningen har en
fast repræsentant i Højskolens bestyrelse. Det skal derfor ikke stå i
Venneforeningens vedtægter. De øvrige ændringer var mere af
kosmetisk art og gav ikke anledning til kommentarer. Derefter blev
forslaget vedtaget.

Ad. 8.

Valg af bestyrelsesmedlemmer: Preben Etwil blev valgt til formand
for 2 år. Holger Skovkjær og Bente Jørgensen blev valgt til
bestyrelsen for 2 år. Jytte Nørgård og Chr. Andersen blev valgt til
bestyrelsen for 1 år. Lise-Lotte Kiær blev genvalgt som suppleant for
1 år.

Ad.9.

Som ny revisor blev valgt Ove Christiansen for 2 år Jørgen Larsen blev
valgt som revisorsuppleant for 1 år.
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Ad.10

Eventuelt Under eventuelt var der drøftelse af, hvorvidt foreningens
medlemmer skulle tilbydes alle de fordele som Danske Seniorer
tilbyder. Det var der stor interesse for. Man ønskede også en
tydeligere kommunikation om tilbud og fordele. Der var ønsker om,
at nye medlemmer bliver præsenteret i f.eks. Vennebladet.
Bestyrelsen vil se på mulighederne.

Holger ønskede de valgte tillykke med valget og takkede Mogens Fjeldsøe for
at han beredvilligt havde påtaget sig dirigenthvervet. Til slut blev de
fremmødte takket for god ro og orden og deres engagement i Højskolens
arbejde.
Referent Holger Skovkjær

Mogens Fjeldsøe
Dirigent

Holger Skovkjær
fung. formand

Vedtægter for Tisvilde Højskoles Venner
§1

Foreningens navn er Tisvilde Højskoles Venner

§2

Foreningens hjemsted er Tisvilde Højskole

§3

Foreningens formål er at yde støtte til højskolens fremtidige virke, herunder medvirke til at skaffe nye medlemmer og udbrede kendskabet til højskolen. Foreningen er solidarisk med højskolens formål og vedtægter Ønsker om økonomisk støtte fra foreningens midler kan fremsættes af Højskolen eller af foreningens medlemmer. Forslag afgøres af et flertal i Tisvilde Højskoles Venners bestyrelse.

§4

Der optages medlemmer, som anerkender foreningens formål, og som
betaler det på generalforsamlingen fastsatte kontingentbidrag. Kontingent opkræves årligt for perioden 1.1 til 31.12. Såfremt et medlem ikke
har betalt kontingent i et år ophører medlemskabet.

§5

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og kun den kan
vedtage vedtægtsændringer.
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal og indkaldes
skriftligt med mindst 1 måneds varsel. Brug af e-mail til oplyst mailadresse er gyldig indkaldelse.
Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Revideret årsregnskab
4. Fastsættelse af kontingent, budget
5. Vedtægtsændringer
6. Indkomne forslag.
7. Valg af bestyrelse:
Ulige år vælges:
Lige år vælges:
Formand for 2 år
2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
1 suppleant for 1 år
1 suppleant for 1 år
Forstanderen eller vedkommendes stedfortræder er fast medlem af
bestyrelsen.
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Bestyrelsen konstituerer sig selv.
Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant.
9. Eventuelt.
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte
medlemmer. Valgbar til bestyrelsen er alle gyldige medlemmer af foreningen, som enten er til stede eller har afgivet tilsagn om at opstille. Kun ved
fremmøde kan et medlem stemme ved generalforsamlingen.
Formand og kasserer kan ikke være i familie eller samboende.
Indkomne forslag skal være formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen.
Personvalg hvor der er mere end en kandidat afgives altid skriftligt, og
afgøres ved simpelt flertal blandt de opstillede kandidater.
Afstemning af andre forslag på generalforsamlingen kan foretages ved
håndsoprækning med mindre blot et fremmødt medlem ønsker skriftlig
afstemning.
Vedtægtsændringer kræver 2/3-dels flertal af de fremmødte.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.
På det første møde efter den ordinære generalforsamling konstituerer bestyrelsen sig.
Der skal indkaldes til ekstraordinær generalforsamling med 14 dages varsel, såfremt en generalforsamling eller et flertal i bestyrelsen finder anledning dertil, eller når en skriftlig anmodning fra 1/10-del af foreningens
medlemmer fremsætter et ønske derom. Kassereren/ formanden, kan alene forlange indkaldt til ekstraordinær generalforsamling. Indkaldelsen skal
være begrundet. Der kan ikke fremsættes forslag til vedtægtsændringer
på en ekstraordinær generalforsamling. Forslag vedtages med 2/3-dels
flertal af de fremmødte medlemmer.
§6

Bestyrelsen har det økonomiske ansvar for foreningens midler.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og aktivitetsplanlægning.

§7

Foreningens udgifter dækkes gennem kontingenter, fondsmidler, overskud
på aktiviteter m.v.
Regnskabsåret er kalenderåret.
Kassereren fører kassekladden, opstiller årsregnskab og udarbejder forslag
til budget.

§8

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, der overtræder foreningens vedtægter eller de af bestyrelsen vedtagne forskrifter. Den udelukkede kan indbringe udelukkelsen for den førstkommende generalforsamling, hvortil det
udelukkede medlem har ret til at deltage.

§ 9 Foreningen ophører såfremt et flertal på 2/3-del af de fremmødte på 2 på
hinanden følgende generalforsamlinger bestemmer det.
Foreningens formue vil ved en nedlæggelse overgå til Tisvilde Højskole.
Vedtægterne er besluttet på den stiftende generalforsamling 5. marts 2007, og
tilpasset på generalforsamlingerne: 10.marts 2008, 16.december 2008, 10.
marts 2009, 30. december 2009, 14. marts 2012, d. 13. marts 2014 og 4. marts
2022.
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Nye medlemmer

Vi vil fremover gøre opmærksom på, de nye medlemmer, der heldigvis kommer til og
dermed hjælper til med vores arbejde for Tisvilde Højskole. Det glæder os derfor at vi i
år har kunnet sige velkommen til følgende nye medlemmer:
Anne Marie Maarbjerg
Anne Olsen
Anne Schytte
Birgitte Malene Drehn
Brita Bendtsen

Carsten Sørensen
Dorte Baden
Eli Bregnfelt
Irene Klein
Marianne Puggaard
Minna Erritzøe
Poul Hansen

Tove Barner
Vibeke og Jesper Lauritsen
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Du skal være så hjertelig velkommen i vor “Venneforening”
For foreningen “Tisvilde Højskoles Venner” er der to vigtige hovedformål:
1. At bruge kontingenter og donationer til forbedringer og forskønnelse af højskolen,
samt indkøb af udstyr m.m., der kommer kursisterne til gavn og glæde.
2. At gennemføre nogle spændende og morsomme arrangementer for medlemmerne,
hvor vi kan hygge os i hinandens selskab og måske skabe nogle nye venskaber?

Mange fordele ved at være medlem i “Tisvilde Højskoles Venner”
Det koster i 2022 kun kr. 185,- for enlige og kr. 320,- for par at være medlem. For
2023 udgør kontingentet kr. 200,- for enlige og kr. 350,- for par, og for det får de mere end 300 medlemmer en række fordele:
Venneforeningen arrangerer 3-4 specielle, årlige arrangementer, som vores medlemmer får til en nedsat specialpris. Derudover har du som medlem hos os samme fordele,
som medlemmerne af Danske Seniorer har. Hvis du blot opgiver medlemsnummer
35956, som er Venneforeningens medlemsnummer hos Danske Seniorer, får du rabat
på arrangementer og rejser m.m., der annonceres i “Seniorbladet”. Så har du betalt
kontingent til “Tisvilde Højskoles Venner”, er du automatisk medlem af Danske Seniorer.
Tre gange om året udgiver vi et medlemsblad som et supplement til højskolens øvrige
publikationer. Her kan du læse om Venneforeningens kommende arrangementer og i
øvrigt andre, udvalgte kurser, som højskolen tilbyder. Du kan se den komplette kursusoversigt på: “www.tisvildehoejskole.dk”.





INDMELDELSESBLANKET TIL TISVILDE HØJSKOLES VENNER
Jeg indmelder mig hermed i THV som: enlig

par

(sæt kryds).

Navn/navne
Fødselsdato/fødselsdatoer
Adresse
Postnr./By
Telefon/mobiltelefon
Email
Benyt meget gerne indmeldelsesblanketten på vores hjemmeside thv.one, eller send
denne til foreningens sekretær: Jytte Nørgaard, Skellet 8, st.th., 2500 Valby.

Når vi har modtaget indmeldelsen, fremsendes betalingsopkrævning, medlemsnummer
samt øvrige, relevante informationer.

