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Nørre Nissum, den 14. oktober 2020

Referat af skolekredsmøde
Torsdag den 13. oktober 2020

1.

Valg af dirigent og protokolfører og stemmetællere

Asger Gyldenkærne blev valgt som dirigent, og kunne konstatere, at skolekredsmødet
desværre ikke var afholdt rettidigt pgr. Corona, men at vi nu heldigvis har mulighed
for at gennemføre det. Karina Jørgensen blev valgt som protokolfører. Julle Jensen,
Lise Rokkjær & Susse Chapman blev valgt som stemmetællere.

2.

Bestyrelsens beretning

Formand for bestyrelsen Frede Krøjgaard afgav beretning om bestyrelsens arbejde.
Beretningen foreligger skriftlig. Der var ingen kommentarer til beretningen.

3.

Forstanderens beretning

Forstander Jesper Vinther afgav sin beretning, denne foreligger også skriftlig.
Der var spørgsmål vedr. planerne om at starte en gruppe med frivillige fra
lokalsamfundet, Jesper Vinther satte et tidsperspektiv på der hedder først i 2021.
Der var også spørgsmål om skolens retning fremad, ifm. de omtalte temadage med
bestyrelse og personale. Jesper Vinther svarede at højskolen er på sporet, så der vil
ikke være en markant retningsskift, men en øget fokus på f.eks. bevægelse, motion
og vekselvirkning med foredrag. Endelig var der spørgsmål vedr. nyansættelser i
lærergruppen, om det var ekstra ansatte eller i forbindelse med naturlig afgang.
Jesper Vinther fortalte at det var i forbindelse med naturlig afgang, at skolen skal ud
og have nyansættelser i 2022.

4.

Godkendelse af det reviderede regnskab 2019

Regnskabet blev gennemgået af revisor Birger S. Hansen. Der var ikke spørgsmål til
regnskabet som efterfølgende blev godkendt. Der var en kommentar vedr. skolens
likviditet, og et forslag om at hæve beløbet der indbetales i depositum, samt at
stramme skolens afbudsregler. Karina Jørgensen kunne fortælle at det er skolen
opmærksom på.
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5.

Indkomne forslag

Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var indkomne forslag.
På næste skolekredsmøde foreslås det, at vedtægterne for SeniorHøjskolen
gennemgås og rettes til, så de passer til praksis (for eksempel udgiver vi ikke længere
et årsskrift) Vedtægterne er sidst justeret i 2013.

6.

Fastlæggelse af kontingent

Asger Gyldenkærne forelagde bestyrelsens ønske om at fastholde kontingentet på
årligt kr. 200,-. Forsamlingen godkendte dette.
Der var en kommentar om at skolekredskontingentet var meget lavt og godt kunne
hæves med fx kr. 100,Asger Gyldenkærne foreslog at spørgsmålet om kontingentet kan behandles sammen
med arbejdet med vedtægtsændringer.

7.

Valg af skolekredsens medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter

På valg var bestyrelsesmedlemmerne Erik Knudsen og Daniel Eiler.
Begge modtog genvalg uden modkandidater.
Som suppleanter opstillede Søren Winther og Erik Høgsgaard, der begge blev valgt
uden modkandidater.

9.

Eventuelt

Referent: Karina Jørgensen

Bestyrelsen var ikke beslutningsdygtige og konstituerer sig derfor ved
førstkommende bestyrelsesmøde. Indtil da fortsætter den hidtil konstituering:
Frede Krøjgaard (formand)
Daniel Eiler (næstformand)
Michelle Welle Tange
Mette Overgaard
Ole Margon (i stedet for Svend Gade)
Freddi Møller
Erik Knudsen
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Søren Winther (1. suppleant)
Erik Høgsgaard (2. suppleant)

SeniorHøjskolens bestyrelse pr. 13. oktober 2020
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