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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 have 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. 
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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 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 100.000 i indtægter og donationer til højskolen på 60.000 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, 
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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 

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                                                                                   Holger Skovkjær 

Dirigent                                                                                                    fung. formand 

 

 

 


