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Nørre Nissum, den 25. april 2019

Referat af skolekredsmøde
Torsdag den 25. april 2019

1.

Valg af dirigent og protokolfører og stemmetællere

Kristian Tikjøb blev valgt som dirigent, og kunne konstatere, at skolekredsmødet var
rettidigt indkaldt. Susse Chapman blev valgt som protokolfører. Julle Jensen & Lise
Rokkjær blev valgt som stemmeoptællere.

2.

Bestyrelsens beretning

Formand for bestyrelsen Henrik Sommer afgav beretning om bestyrelsens arbejde.
Beretningen foreligger skriftlig. Der var ingen kommentarer til beretningen.
Efter beretningen takkede Henrik Sommer for 18 gode år i bestyrelsen og trådte
tilbage som formand og bestyrelsesmedlem. Frede Krøigaard indtræder i stedet som
VIA’s repræsentant i SeniorHøjskolens bestyrelse.

3.

Forstanderens beretning

Forstander Maria Kangas Christensen afgav sin beretning, denne foreligger skriftlig i
stikordsform. Der var ingen kommentarer til beretningen. Dog var der spørgsmål
vedr. de nye seniorhøjskoler, hvem de er og hvilke krav, der stilles fra ministeriet.
Maria forklarede tidsplanen for behandlingen og vurderingen af nye seniorhøjskoler.

4.

Godkendelse af det reviderede regnskab 2017

Regnskabet blev gennemgået af revisor Birger S. Hansen. Der var ikke spørgsmål til
regnskabet som efterfølgende godkendtes.
5.

Indkomne forslag

Dirigenten kunne konstatere, at der ikke var indkomne forslag.
6.

Indsamlede midler til bålhytte: Ønske om at bruge dem til noget andet

Da en ny bålhytte vil koste i omegnen af 180.000 kr. og der på nuværende tidspunkt
kun er indsamlet 40.000 kr., ønsker SeniorHøjskolen at bruge de allerede indsamlede
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midler til f.eks. nye havemøbler udenfor. Dette bifaldt skolekredsen og gav skolen
fuldmagt til at vurdere, hvor pengene bedst kunne bruges.

7.

Fastlæggelse af kontingent

Kristian Tikjøb forelagde bestyrelsens ønske om at fastholde kontingentet på årligt
kr. 200,-. Forsamlingen godkendte dette.

8.

Valg af skolekredsens medlemmer til bestyrelsen og 2 suppleanter

På valg var bestyrelsesmedlemmerne Annette Lind og Freddi Møller. Annette Lind
genopstillede ikke. Freddi Møller og Svend Gade opstillede begge uden
modkandidater, hvorfor de begge blev stemt ind i bestyrelsen
Der var to forslag til suppleanter, Erik Høgsgaard og Ole Margon Madsen. 1.
suppleant blev Ole Margon Madsen, 2. suppleant blev Erik Høgsgaard.

9.

Eventuelt

Daniel Eiler, næstformand, takkede Henrik Sommer for hans tid i bestyrelsen
Maria Kangas Christensen afsluttede skolekredsmødet med at takke Henrik
Sommer for hans tid i bestyrelsen og overrakte ham en buket.
Formand Henrik Sommer takkede for et godt skolekredsmøde.

Referent: Susse Chapman.

Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig som følger:
Frede Krøigaard (formand)
Daniel Eiler (næstformand)
Michelle Welle Tange
Mette Overgaard
Svend Gade
Freddi Møller
Erik Knudsen
Ole Margon Madsen (1. suppleant)
Erik Høgsgaard (2. suppleant)

