
Referat fra Ordinær Generalforsamling i skolekredsen for Øernes Højskole Sejerø 23.04.2022 

Ad 1. Valg af ordstyrer og referent. 

Lone Nielsen blev valgt til ordstyrer og Torben Engberg til referent. 

Ad 2. Bestyrelsens beretning og fremlæggelse af revideret årsrapport. 

Formandens beretning er vedlagt som bilag. 

Ditte West gennemgik hvilke kurser, der er afviklet i 2021 og kurser der ikke blev til noget. Og en fortælling 

om hvordan kurserne giver overskud. Det har krævet en stor del frivillighed for at vi tjener penge. Heldigvis 

har vi ingen husleje, ellers kunne vi ikke få det til at løbe rundt. Vi spørger kursisterne, når kurserne er 

færdige hvilken oplevelser, de har haft. Vi har fået god feedback fra alle. Også konstruktive forbedrings 

forslag. Vi har en del udlejning, som hjælper vores økonomi og muligheder for at få det til at løbe rundt. 

Vi er blevet myndighedsgodkendt af Kalundborg Kommune. Vi har fået tilskud til at få skifte noget af taget 

og til at udbedre resten af taget. 

Fremtiden 2022: Vores fulde kursuskatalog har ligget klar siden før påske. Der er plakat på færgen samt 

flyers samme sted og rundt omkring. Facebook er den store formidlingsportal for os, vi har også en 

Instagram profil, som vi bruger til at lægge stemningsbilleder op på fra kurserne. 

Vi har også forskellige enkelt dags foredrag og arrangementer. Vi forsøger at lave arrangementer i 

samarbejder med andre højskoler og foreninger. Der opfordres fra salen til at vi kontakter aviser (Kristelig 

Dagblad) til at besøge os og skrive om højskolen. 

Vi har afholdt loppemarked og solgt for omkring 3.000 kr. Som en side gevinst fik vi vist mange af de 

besøgende rundt på højskolen. Resterne af loppetingene blev doneret til Ukrainske familier på øen og til 

Loppemarked på Peterspladsen, hvor overskuddet går til skolen.  

Formandens beretning blev godkendt. 

Henry fremlagde revideret årsrapport. Den blev godkendt. 

Ad 3. Fremkomne forslag 

Der var ingen forslag 

Ad 4. fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på kr. 100 om året. Det blev vedtaget 

Ad 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

De opstillede kandidater Torben Engberg, Niels Lolle og Henry Larsen blev alle genvalgt. 

Ditte oplyste til orientering, at der i henhold til vedtægter ikke vælges suppleanter. Bestyrelsen supplerer 

sig selv. 

Ad 6. Valg af intern revisor 

Lone Nielsen blev genvalgt 

Ad 7. Eventuelt 

Intet 

 

Ref.: Torben Engberg 

 


