
Generalforsamling i Højskoleforeningen Varnæs-Bovrup den 26. marts 2019 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

Revisor for foreningen, Finn Langhede, blev valgt. 
Generalforsamling er rettidigt indkaldt og er beslutningsdygtig. 
 
2. Formandens beretning 

Jens Grønbæk fremlagde beretningen. Den blev godkendt. 

3. Fremlæggelse af regnskab 

Peter Højer fremlagde regnskabet for 2018, hvor der blev genereret et underskud på kr. 4.446,51.  
Der er meget høj sandsynlighed for, at foreningen igen får økonomisk støtte fra Menighedsrådet til næste 
regnskabsår. 
Foreningen fik ros for både program og for regnskabet, som blev godkendt. 
 
4. Fastsættelse af kontingent 

Kontingentet på kr. 50 fastholdes i 2019. Der kommer mange ikke-medlemmer til møderne, herunder en 
del som ikke er fra det nære lokalområde, og der kommer flere, som melder sig ind ved møderne. Flere i 
lokalområdet støtter foreningen uden at komme til møderne. 

Der udsendes mails til medlemmerne forud for at programmet håndrunddeles i nærområdet i slutningen af 
august, primo september. 

5. Godkendelse af budget 

Budgettet for 2019 blev fremlagt. 

Indtægter budgetteres til kr. 43.500 og udgifterne til kr. 37.900. Overskuddet bliver dermed kr. 5.600. 

Budgettet blev godkendt. 

 

6. Indkomne forslag 

Ingen. 

 

7. Valg af bestyrelsen 

Genvalg af Jens Grønbæk. 
Lilly Jørgensen og Fie Huusfeldt har ønsket at udtræde af bestyrelsen.  

Ole Søjberg og Vagn Lind stiller op og blev valgt. 

 

8. Valg af suppleanter og revisor 



Anne Marie Enderlein og Mai-Britt Josefsen Knudsen accepterer genvalg. Finn Langhede accepterer genvalg 
som revisor. 

 

9. Eventuelt 
 

Fra gæster blev fremsat følgende forslag til mulige kommende foredragsholdere og aktiviteter:  

’Gud bevare os’ skrevet af Kristeligt Dagblads chefredaktør, Erik Bjergager som foredragsholder. 

Chefredaktør for Information, Rune Lykkeberg, som har skrevet ’Vesten mod Vesten’, som foredragsholder. 

Fredag-lørdags-arrangement med noget at spise og så et foredrag af længere varighed. 

Forslagskasse ved foredragsaftenerne sættes op, så de fremmødte kunne komme med ønsker til en 
foredragsholder. 

Nærværende forening er registreret som arrangør ved Forskningens Døgn i tredje uge af april og kan hyre 
en foredragsholder fra kataloget knyttet til Forskningens Døgn. 

 

Referent: Benedicta Pécseli 

Godkendt: Finn Lynghede 

 

Beretning og referat af Generalforsamlingen lægges på hjemmesiden. 

 

 
 


