Referat af ordinær generalforsamling for Løgumkloster Højskole 28. maj 2015 i
Løgumkloster Forsamlingshus, Vænget 28, 6240 Løgumkloster
1. Velkomst
Formand Anton Schulz (AS) bød velkommen.

2. Valg af dirigent for generalforsamlingen
Jens Andresen (JA) valgtes til dirigent. JA takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen
var lovligt indkaldt, iflg. vedtægterne senest en måned før, ved udsendelse af mail med nyhedsbrev
indeholdende indkaldelse.
Til stemmetællere blev udpeget Finn Eskildsen og Sonja Skrumsager og til referent/protokolfører Per
Høyer Hansen.

3. Fremlæggelse af årsrapport
4. Orientering om aktuel status for etablering af Løgumkloster Højskole
AS foreslog og fik tilslutning til forslag om sammenlægning af dagsordenens punkter 3 og 4.

AS fremlagde årsrapport, hvori han orienterede om tiden op til den stiftende generalforsamling 8.
december 2014 og tiden efter med aktuel status for (ny)etablering af Løgumkloster Højskole. (Se
årsrapport)
Kasserer Karl Ove Jepsen (KOJ) fremlagde regnskab for perioden 08.12. – 31.12.2014 (se dette);
der var dog allerede støttekredsmedlemsskabindbetalinger fra og med august 2014. Der er tale om
et urevideret regnskab, som senere skal revideres af registreret revisor.
Spørgsmål fra generalforsamlingen (N.N.) til Tønder Kommunes første tilskud på kr. 164.000,-. KOJ
fastslog at ”betingelsesløse” midler var vanskelige at få, som bl.a. dette tilskud fra Tønder
Kommune. De ”er guld værd”, da de kan anvendes efter forgodtbefindende og altså også til drift;
dette gælder også for støttekredsmedlemsskabsbidragene og salget af folkeaktier - man kan sige, at
det er ”fuld tilfredshed eller pengene spildt”.
AS: Vi søgt RealDania om støtte på 1,0 mio. kr. – Tilsagn om 1,5 mio. kr.! Bundne midler i øvrigt bevilliget: Ny LAG Haderslev-Tønder 375.000 kr. (tænkt brugt til ekstern
konsulentvirksomhed). – Tidligere LAG Tønder: Overdraget tidligere givet bevilling til SINE på 1,0
mio. kr. til Løgumkloster Højskole (skal formelt bruges senest 1. juli; dvs. der skal rejses en
mellemfinansiering, der skal være brugt inden støtten udbetales.
Frie midler: 250.000 kr. fra Den jyske Sparekasse. – 50.000 kr. fra Alving Fonden. – 1,0 mio. kr. fra
Tønder Kommune.
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Kassebeholdning (på konto i Den jyske Sparekasse): ca. 200.000 kr. (frie midler).
Spørgsmål/kommentar fra generalforsamlingen (Vang Rasmussen): Hvor mange penge er pt.
kommet ind ved salg af folkeaktier? Forslag om at sætte flere kræfter ind på at få solgt flere.
AS: 85.000 kr. hovedsageligt fra private. Evt. uudnyttet potentiale i det lokale erhvervsliv.
Spørgsmål fra generalforsamlingen (Torben Ravn): Har bestyrelsen overvejet at leje bygningerne i
stedet for at købe?
AS: Redegjorde for henvendelse fra sjællandske investorer i vinter med tilbud om køb og udlejning
til, samt de overvejelser, der havde ført til at bestyrelsen havde valgt at takke nej til et samarbejde
med disse. En favorabel erhvervelse (som den tegner sig nu) vil være det gunstigste. Et lejemål (i
max. 10 år) og skulle den nye højskole få medvind, ville kunne føre med sig, at det blev dyrere at
købe på et senere tidspunkt.
Kommentar fra generalforsamlingen Marianne Kalb: Bestyrelsen burde overveje, hvad det lokale
erhvervsliv på sin side kunne få ud af at støtte.
Spørgsmål fra generalforsamlingen (N.N.): Hvor mange elever/kursister regner man med til start
primo 2016?
AS: Der er udarbejdet et budget med 40 årselever (1 årselev = 1 elev/kursist i 40 uger eller 40
elever/kursister i 1 uge). Balance ved 35 årselever. Bemærk dog at bygningerne er blevet billigere at
erhverve siden budgettet blev lagt. Oprindeligt skulle de koste 5 mio. kr. (hvoraf de 3 mio. skulle
lånefinansieres); nu 4 mio. kr. (ingen lånefinansiering).
Spørgsmål fra generalforsamlingen (N.N.): Bygningsmæssigt hvad består højskolen af?
AS: Fløjene A (primært klasselokaler og spisesal/køkken), B (nordlige værelsesfløj), C (sydlige
værelsesfløj), Ottekanten osv., værelsesbygning (Brorsonsvej 4), forstanderbolig (Brorsonsvej 6),
lærerbolig (Brorsonsvej 8) og lærerboliger (Jernbanevej 9), samt garager på Jernbanevej; øvrige
bygninger (Jernbanevej 4, 7 og 11, Brorsonsvej 1 (tidl. kontorbygning) og Jernbanevej 13 (tidl.
Værelsesbygning/”Stationskroen”) er solgt fra.
KOJ: At eje bygningerne giver frihed. Og i øvrigt ligger det i højskoleloven at højskoler ejer deres
bygninger. Man skal have mindst 24 årselever for at få statsstøtte. Man får efter statsanerkendelsen
blot en bankgaranti, og støtten udbetales først, når skolen har gennemført det første år med disse
minimum 24 årselever.

5. Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

6. Valg til bestyrelsen
Jf. vedtægterne skal der i ulige år vælges 3 personer til bestyrelsen.
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A. På valg til bestyrelsen i år er: Elsemarie Dam-Jensen (EDJ), Peter Langberg og Sten Haarløv.
Alle var villige til modtagelse af evt. genvalg.

B. Valg af en suppleant til bestyrelsen.
Idet det valgte bestyrelsesmedlem Lene Margaard Pedersen i årets løb er indtrådt som
repræsentant for DKG/KFUM og KFUK i bestyrelsen, er suppleant Per Høyer Hansen indtrådt i
bestyrelsen, hvorfor der skal ske nyvalg til suppleantposten.
Dirigenten (JA) foreslog og fik tilslutning til at den kandidat, der ved valget (skriftlig afstemning)
opnåede fjerdehøjeste stemmetal blev suppleant.
Først gennemførte en (skriftlig) runde med forslag til kandidater (man kunne foreslå lige så mange
personer, man ønskede). Foreslået blev (og ønskede at modtage valg): Elsemarie Dam-Jensen,
Peter Langberg, Steen Haarløv, Marianne Kalb og Morten Gliemann (MG). Foreslået blev (og
ønskede ikke at modtage valg): Karl Ove Jepsen og Dennis Fick. Flg. blev ved hemmelig/skriftlig
stemmeafgivning (hver stemmeberettiget havde tre stemmer) valgt til bestyrelsen: Elsemarie DamJensen, Peter Langberg og Steen Haarløv. Marianne Kalb blev suppleant.

”Intermezzo”. Kommende forstander Sascha Qvortrup (SQ) præsenterede sig.

7. Eventuelt
Forslag om sende en liste rundt i forsamlingen, hvor man kunne skrive sig på med kompetencer til
arbejdsgrupper og andet frivilligt arbejde.
Forslag om informationsmøder for skolekredsen fra tid til anden (første gang til efteråret). AS: Ja, når
der er nogle ”naturlige milepæle” og når der opstår behov for at sætte i gang med konkrete tiltag
inviteres medlemmer af skolekredsen til møde.
KOJ/AS: Kommende forstanders (SQ) primære opgaver her og nu at udfærdige kommende årsplan
og skaffe elever/kursister. ”Vi andre” tage sig af ”det andet”.
EDJ: Vi i bestyrelsen og i skolekredsen hjælpe med at udbrede kendskabet til skolen og skaffe
elever/kursister.
SQ: Vil melde ud til skolekredsen om planer og tiltag, så denne har ”noget” at kommunikere ud med.
Torben Ravn: Opfordrede til at inddrage den tidligere elevforening i arbejdet/markedsføringen.
AS: MG har holdt liv i den tidligere elevforenings Facebook-side. Bestyrelsen (indtil videre)
viderefører selve højskolens Facebook.
MG: Gratis reklame fra tidligere elever er vigtig og virker.
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