
Referat af generalforsamling i RHEs venner d 2.5.2022

1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere.
Henrik Vinther blev valgt til dirigent. Konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt,
men at der i vedtægterne står, at den skal holdes i april måned. Begrundelsen for udsættelsen
var, at foredraget om Kirgisistan, der indledte aftenen, ikke kunne finde sted i april. De
fremmødte accepterede udsættelsen.
Valg af referent: Karen Andreasen. Valg af stemmetællere udsat til der er behov for det.

2. Vennekredsens bestyrelses beretning.
Se bilag

3. Orientering fra højskole og efterskolen.
Birgit Fuglsbjerg orienterede fra Højskolen. Alle 125 pladser er besat – 5 velfungerende og
studieforberedende linjer. De fleste sommerkurser er udsolgt. Der bygges nyt, større og
tidssvarende køkken som bliver færdig i løbet af efteråret.
I det hele taget er Højskolen i fuld omdrejning igen efter Corona og kan åbne sig mod
omgivelserne med Syng, spis og snak arrangementer, udlejning og ikke mindst fejring af 125 års
jubilæet med mange arrangementer og reception den 7.5.
Søren Sinnbeck, der  tiltrådte som efterskoleforstander 1.8.21, orienterede fra Efterskolen.175
elever fordelt på 7 10. kl. og en 9. kl. Corona fyldte meget omkring julen, og betyder at eksamen
er reduceret til få fag. På efterskolen fylder det faglige, den sociale trivsel og ikke mindst
fællesskabet, ingen af delene kommer af sig selv, men kræver en indsats af både lærerne og
eleverne. Efterskolen har bl.a. benyttet sig af øvelserne i Me and we, der træner elevernes sociale
kompetencer.
Efterskolen er fuldt besat i 22/23 og har mange tilmeldinger i årene frmover.

4. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens regnskab.
Inge Thomsen fremlagde foreningens regnskab, der viser en kassebeholdning på knap 7000 kr.
Regnskabet blev godkendt.
5. Fastsættelse af kontingent.
Bestyrelsens oplæg på 100 kr årligt blev vedtaget.
6. Indkomne forslag. Ingen

7. Valg til bestyrelsen – for en 2-årig periode.
Karen Andreasen, Henrik Vinther og Inge Thomsen var på valg og alle villige til genvalg.
Genvalgt. Peder Korsbæk Madsen der er blevet indsuppleret i løbet af året blev valgt.
Valg for 1 år: Da en af de, der blev valgt til bestyrelsen i 21, er udgået af bestyrelsen, blev Else
Marie Høgsberg valgt for 1 år.
8. Valg af to revisorer.
Birgit Fuglsbjerg, og Pia Sjællænder
9. Eventuelt. Intet.

Karen Andreasen, referent


