
Referat af ordinær generalforsamling 

i Askov Skolekreds 
Den ordinære generalforsamling blev afholdt lørdag d. 27. oktober klokken 13.00 i Tårnsalen 
på Askov Højskole og Efterskole ifm. efterårsmødet. 
  
Dagsorden 

1. Valg af dirigent og referent 
·       Thomas Tarp Hansen blev valgt som dirigent, og Louise Nørmark Olsen blev 

valgt som sekretær. 
  

2. Valg af tre stemmetællere 
·       Punktet blev udsat, til det blev relevant. 
  

3. Formandens beretning 
·       Formand Klaus Kildemand indledte med at rette en tak til de afgåede 

forstandere, Helle Barnhøj og Klaus Majgaard, for deres tid på hhv. efterskolen og 
højskolen og for deres samarbejde med Skolekredsen. Ligeledes rettede han en tak 
til Bjarne Bundsgaard Nielsen for hans tid på skolen og for samarbejdet med 
Skolekredsen. Skolekredsen glæder sig til at samarbejde med de nye forstandere, 
Thomas Tarp Hansen og Rikke Holm. 

·       I det forgangne år har Skolekredsen været synlig med en stand ved Askov 
Bylaugs foreningsfestival. Sammen med skolen vil Skolekredsen i det kommende 
år sørge for, at Askovs beboere har mulighed for at se elevernes arbejde. Dette 
arrangement vil ligge i begyndelsen af maj 2019, og Skolekredsen vil sørge for, at 
arrangementet er koordineret med andre lignende arrangementer i byen, bl.a. 
bylaugets og kirkens arrangement, hvor der også har været spisning på skolen. På 
den måde har flest muligt lyst til at deltage. 

·       Skolekredsen indgår i et frivillighedsprojekt for at få flere frivillige kræfter 
omkring skolen. 

·       Skolekredsens hjemmeside er opdateret med nyheder og tiltag fra bestyrelsen. 
Derudover har Skolekredsen også udarbejdet en persondata- og cookiepolitik på 
hjemmesiden, som man ifølge persondataforordningen skal have, hvis man har en 
hjemmeside. 

·       Elevstøttefondene har i 2017 støttet i alt 2 elever. 
·       Det er tid at evaluere den 2-årige forsøgsordning, som blev indført i 2016. 

Bestyrelsen var positiv over ordningen, idet 50 % af deltagerne har valgt at 
fortsætte i bestyrelsesarbejdet. Klaus Kildemand betonede værdien i at have en 
”ny” gammel elev i bestyrelsen, særligt ift. medier og kommunikation. 



Skolekredsen ønsker at fortsætte ordningen, sådan at der er 2 åbne pladser. Det vil 
give en fleksibilitet og en fornyelse, samtidig med at tidligere højskoleelever 
tilknyttes højskolen i højere grad, hvad der kan være af værdi for højskolen, også i 
arbejdet med at få flere elever på de lange kurser. 

  
4. Orientering om Højskolens og Efterskolens virksomhed v. Thomas Tarp Hansen, 

efterskoleforstander 
·       Thomas Tarp Hansen berettede, at han og hans hustru Katrine Munk er flyttet 

ind i Veum som efterskolens forstanderpar. 
·       Skolen har været gennem 2 hektiske måneder med mange udskiftninger 

ansættelsesmæssigt, både mht. forstanderstillingerne og det tekniske personale, 
men det blivende personale har løftet opgaverne flot, har udvist sammenhold, er 
rykket sammen, og skolen emmer af en pionerånd. Med ansættelsen af 
højskoleforstander Rikke Holm falder der ro på, og samarbejdet mellem de to 
skoler er tæt. Der bliver ikke ansat en ny forretningsfører, men en kursus- og 
udlejningskoordinator, da udlejningsvirksomheden er vokset. Forretningsførerens 
øvrige opgaver fordeles på det nuværende personale. 

·       Der er 98 efterskoleelever på efterskolen. Der er plads til 110. 
·       Der er 24 højskoleelever. 
·       De korte kurser og udlejningsvirksomhed er succesfulde.  
·       Rikke Holm supplerede med, at der fra højskolens side er fokus på at få flere 

kursister på de lange forløb, mens de korte kurser er fyldt op, ofte med 80-100 
kursister. 

  
5. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren 

·       Kasserer Inge Lis Dalsgaard fremlagde regnskabet og bemærkede, at indtægten 
ved kontingentet er faldende grundet faldende medlemstal. Hertil foreslog Else 
Flansmose, at reklamemateriale for Skolekredsen kunne husstandsomdeles med 
bylaugets omdeling for at hverve medlemmer. 

·       Medlemmerne har givet 1.200 kr. i gave til Askov Skolekreds’ elevstøttefond. 
Tak for det. 

·       Skolekredsen har ikke haft udgifter til papir og kuverter. Til gengæld er porto en 
stor udgiftspost, på trods af at Skolekredsens bestyrelse deler mange årsskrifter ud 
i lokalområdet. 

·       8.000 kr. er udbetalt til elevstøtte. 
·       Inge Lis Dalsgaard bemærkede, at Skolekredsen havde fået en relativt ny post, 

nemlig rejsepenge, men at det var en udgift, der kan betale sig, da det sikrer, at 
tidligere elever, der ikke bor i området, kan indgå i bestyrelsen. 

·       Udgifter løber op i 15.147 kr., og det giver et overskud på 4.752 kr. 
·       Der står ca. 46.000 kr. på kontoen, hvoraf foreningen ejer 11.000 kr., fordi et 

bestemt beløb er øremærket elevstøttefonden. 



·       Askov Lærlinges elevstøttefond er i 3.120 kr.’s underskud grundet 
højskoleelevstøtte. 

·       Aktiver og passiver stemmer. 
·       150 euro i gebyr og 100 euro årligt for en undersøgelse af, om pengene i fonden 

er hvide. 
·       Et spørgsmål fra salen var, hvad et ophold på efterskole og højskole koster. 

1.     Efterskole: 2.250 kr. pr. uge. Dertil kommer, at staten støtter med et 
beløb, der er indkomstafhængigt. Efterskolen har derudover en 
individuel støtteordning på skolen, hvor elever kan få op til 10-15.000 
kr. 

2.     Højskole: 1.700 kr. pr. uge på lange kurser. Det er billigt ift. andre 
højskoler. Korte kurser: 4-5.000 kr. 

·       Et andet spørgsmål fra salen var, om Skolekredsen havde overvejet at sælge 
obligationerne med henvisning til det bøvl med hvidvaskundersøgelsen. Svaret 
var, at det kan betale sig at vente, fordi omkostningerne er mindre end det afkast 
fonden kan få. 

·       Klaus Kildemand afsluttede fremlæggelsen med en bemærkning om, at 
regnskabet er godkendt af Anna Hartvig og Helge Petersen. 

  
6. Fastsættelse af kontingent 2017/2018 

a.     Bestyrelsens oprindelige forslag om kontingentforhøjelse: 
Idet tryk og porto til årsskriftet løber op i næsten 100 kr., stiller bestyrelsen forslag 
om at hæve kontingentet til 150 kr. for enlige og 200 kr. for samlevende. 
  
Til dette forslag fik formanden pr. mail 2 indvendinger om, at stigningen kun så ud til 
at ramme enlige, og at der dermed var forskelsbehandling. Det er på ingen måde 
bestyrelsens hensigt at forskelsbehandle, men man havde taget udgangspunkt i, hvad 
det koster at udsende årsskriftet. 

b. Med de 2 indvendinger ændrede bestyrelsen sit forslag, sådan at kontingentet 
fremover vil være 150 for enlige og 250 for par. Forslaget blev vedtaget.  

  
7. Forslag: 

a. Permanent ordning for tidligere elever 
Bestyrelsen stiller forslag om, at forsøgsordningen, der giver tidligere elever mulighed 
for at deltage i bestyrelsesarbejdet i en prøveperiode på op til 2 år, bliver gjort 
permanent. 
  
Eleverne vil blive valgt i samarbejde med den siddende højskoleforstander og vil have 
taleret, ikke stemmeret. 
  



Forslaget kræver en vedtægtsændring, der skal vedtages på ekstraordinær 
generalforsamling, og derfor stemmes der om, hvorvidt bestyrelsen skal gå videre 
med arbejdet om at få 2 åbne pladser til tidligere elever. Forslaget blev vedtaget. 
  

8.     Valg af bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode 
På valg er: 

a. Bestyrelsesmedlem Anni Bøgh Hattesen. Genopstiller ikke. 
b. Bestyrelsesmedlem og næstformand Merethe Jørgensen 
c. Bestyrelsesmedlem Jane Vinther 
d. Bestyrelsesmedlem og -formand Klaus Kildemand. 
e. Bestyrelsen foreslår Mette Matthisson som nyt bestyrelsesmedlem. 

· Merethe Jørgensen, Jane Vinther, Klaus Kildemand og Mette Matthisson blev 
valgt. Mette Matthisson er tidligere elev på højskole á 2 omgange i 2006 og 2007, 
anden gang med fondsmidler. Hun har tidligere været med i Askov Lærlinge og 
er kommet på højskolen siden sine ophold. 

· Formanden rettede en tak til Anni Hattesen for arbejdet i bestyrelsen. 
  

9. Valg af suppleant 
·       Bestyrelsen foreslog Palle Pallesen og Anni Hattesen. Palle Pallesen blev valgt 

som førstesuppleant, og Anni Hattesen blev valgt som andensuppleant. 
  

10.  Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 
·       Bestyrelsen foreslår Helge Petersen og Anna Hartvig. 
· Bestyrelsen foreslår Hanne Lütsen. 
· Alle ovenstående blev valgt. 
  

11.  Eventuelt 
·       Skolekredsen introducerer muligheden for at modtage årsskriftet elektronisk. Louise 

Nørmark Olsen understregede, at det er et tilbud, ikke et påbud. Hvis man ikke foretager 
sig noget, modtager man altså stadig årsskriftet i fysisk form. Tilmelding til det 
elektroniske årsskrift vil foregå via skolekredsens hjemmeside, 
https://askovskolekreds.dk/. 

·       Til slut blev det bemærket, at skolen søger bidragydere til at støtte skolen som 
almennyttig institution, der betyder, at skolen kan få moms tilbage. Skolen søger mindst 
100 personer, der hver vil donere 200 kr. inden 5. december 2018. Sidste år fik skolen 
omkring 100.000 kr. tilbage, så det er en stor hjælp. Beløbet er fradragsberettiget, hvis 
man opgiver sit CPR-nummer på betalingen. 

o   Indbetaling kan ske på mobilepay: 5156 5551, reg.nr.: 3737 kontonr.: 
6405673 eller på skolens kontor klokken 13.00. 

  
  

  

https://askovskolekreds.dk/
https://askovskolekreds.dk/


Louise Nørmark Olsen 
Odense, 01/11 2018 

 


