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     Marielyst, den 7. sep. 2021 

 

Referat fra skolekredsens generalforsamling søndag d. 5. september 2021 

Formand Henning Poulsen bød velkommen til årets generalforsamling, hvor der i år deltog 54 

medlemmer.  

Generalforsamlingen blev indledt med musikalsk underholdning ved højskolens lærere Jan Borre, 

Kåre Lind og Simon Vikstrøm samt fællessang. 

 

1. Valg af ordstyrer 

Tom Ahlqvist, næstformand, blev valgt som ordstyrer. Tom kunne konstatere, at 

generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. 

Tom meddelte, at han ikke genopstiller til bestyrelsen. 

1A. Valg af stemmetæller 

Leif Pedersen og Hans Aage Pedersen blev valgt til stemmetællere.  

 

2. Bestyrelsens beretning 

Formanden Henning Poulsen aflagde beretning på bestyrelsens vegne og sagde: 

”Skolen er på vej mod sit 50-års jubilæum – og siden etableringen og frem til sidste år har 

bestyrelsen for skolen været udpeget af diverse organisationer som fx oplysningsforbundene i 

området. Jeg blev selv udpeget af AOF i Storstrøms amt for snart 20 år siden og blev så af 

bestyrelsen valgt som formand i 2012, da min forgænger, Søren Busch trak sig af helbredsmæssige 

årsager. 

Men som tiden er gået, har den konstruktion med en udpeget bestyrelse vist sig uhensigtsmæssig. 

Nogle af de organisationer, som skolen gerne ville have til at udpege medlemmer, ønskede ikke at 

gøre det længere. Skolen har også manglet en kreds af mennesker omkring sig, som bakker skolen 

op og kan være med til at sætte sit præg på dens udvikling. En skolekreds - et bagland så at sige. 

Det har stort set alle andre højskoler i Danmark – og derfor besluttede vi i bestyrelsen for nogle år 

siden at sætte gang i en proces med at etablere en skolekreds. 

Det lå lige til højrebenet at gøre skolens store venneforening til en skolekreds – og 

venneforeningen sagde ja og tak til det på sin generalforsamling i maj 2019. 
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Sidste år – i maj – skulle vi så have holdt den første generalforsamling i skolekredsen og med 

nyvalg af 5 af bestyrelsens 7 medlemmer.  

Vedr. de to sidste to poster i bestyrelsen har vi bibeholdt ordningen med udpegede medlemmer – 

og har det lagt i hænderne på to organisationer, som skolen har et nært forhold til – og som har et 

nært forhold til skolen, nemlig Danske Seniorer og Faglige Seniorer. 

Men Corona’en kom i vejen, så det ikke var muligt at holde generalforsamlingen i maj sidste år. 

Efteråret var heller ikke egnet pga. Corona – og da vi nåede maj i år, var tiden heller ikke inde. 

Men det er den nu – og derfor er det mig en stor glæde, at så mange er mødt frem. 

For os som sidder i bestyrelsen, er opgaven at holde skolen på sporet og sikre, at den lever op til 

sin formålsparagraf. Lad mig citere: 

Højskolen Marielyst bygger på den danske kulturarv og driver højskole i den grundtvigske 

højskoletradition med dens bekendelse til det folkelige og dens betoning af frihed for den enkelte i 

et fællesskab præget af frivilligt samvær og fordomsfri dialog. 

Vi tror på, at et aktivt og engageret liv er forudsætningen for høj livskvalitet. Højskolens 

tilbud/aktiviteter/undervisning og kursusophold skal derfor, set som en helhed, give den enkelte 

kursist inspiration, viden og mod til at fortsætte et aktivt, engageret liv langt op i årerne.  

Det skal ske ved at udbyde kortere kurser inden for en meget bred parlette af fag og emner, og 

som i sin praktiske organisering og pædagogiske tilgang er målrettet landets seniorer. 

I sidste uge havde vi bestyrelsesmøde – og der vedtog vi undervisningsplanen for det kommende 

år. 

Når vi vedtager den, er det altid med en klar skelen til, om skolen udbyder den brede parlette af 

fag og emner, som der bliver talt om i formålsparagraffen – og i den sammenhæng kan vi 

konstatere, at udbuddet af fag bliver stadigt mere bredt og hele tiden går nye veje. 

Men det vigtigste for skolen er ordene i formålsparagraffen om, at når kursisterne rejser hjem fra 

et ophold her, skal det være med ny inspiration, viden og mod til at fortsætte et aktivt, engageret 

liv langt op i årerne. 

Det kan vi i bestyrelsen jo ikke 100% vide, om den enkelte kursist altid gør – men det er vores klare 

indtryk fra skolens egne evalueringer og fra samtaler med et bredt udsnit af kursister, at det i stort 

omfang lykkes. 

I bestyrelsen er vi også ansvarlige for, at skolen økonomisk hænger sammen. At drive højskole er 

desværre ingen guldrandet forretning og hænger i den sidste ende kun sammen, fordi vi modtager 

betydelige statstilskud. I runde tal skaffer højskolen selv 2/3 af indtjeningen gennem 

deltagerbetalingen for de enkelte kurser, mens den sidste 1/3 kommer fra staten som tilskud i 

henhold til loven om folkehøjskoler. 
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Højskolen havde nogle rigtig svære år efter finanskrisen for 10 år siden, hvor tilstrømningen af 

kursister nogle år var i bund og statstilskuddene samtidig blev reduceret. Men det lykkedes 

dengang det daværende forstanderpar, Hans Jørgen og Mette at trimme skolen og få økonomien 

på ret kurs – og på nær et enkelt dårligt år økonomisk er den udvikling fortsat med Christian og 

Jannie som forstanderpar.  

Men for os som for andre højskoler var der nogle måneder sidste år, hvor vi frygtede at det hele 

skred, da coronaen ramte Danmark. 

Skolen fik som store dele af det øvrige Danmark ordre om at lukke ned 11. marts 2020 – og uden 

at der til en start var etableret særlige støtteordninger, som kunne holde hånden under skolens 

økonomi. 

Men heldigvis har højskolerne mange venner i det politiske liv – både i højre og venstre side af 

folketingssalen – og med en god indsats fra højskolernes forening, FFD vedtog politikerne derfor 

en særlig støtteordning for højskolerne, der gav kompensation for såkaldt ”manglende 

elevbetaling”. Det har sikret højskolen mod konkurs og ført den igennem både første nedlukning i 

2020 og den anden nedlukning, som ramte i december 2020 og varede til maj måned i år. 

Der er dog et aber dabei til de særlige Corona-støttekroner – og det er, at de endnu mangler at 

blive endeligt afregnet. 

Afregningstidspunkterne bliver hele tiden skubbet og undervejs ændrer regelsættet sig hist og 

pist, så når regnskabets time endelig en dag kommer, kan det være, at staten forlanger nogle af 

pengene retur. 

Men sker det, håber vi at skolens økonomi alligevel er så solid, at det ikke kommer til at betyde 

væsentligt ændringer i skolens drift. 

Afslutningsvis vil jeg sige, at det er en stor fornøjelse og glæde at være med i bestyrelsen – jeg 

søger da også genvalg, når vi kommer til det punkt senere i dag. Jeg bliver altid modtaget med 

åbne arme og store smil af hele personalet, når jeg kommer forbi – og det er for mig med mine 

snart 75 år en stor tilfredsstillelse at kunne være med til at drive et så fantastisk sted som 

Højskolen Marielyst er og ovenikøbet gøre det for mine egne jævnaldrende, for andre seniorer.” 

Beretningen blev modtaget med klapsalver. Ingen havde spørgsmål eller kommentarer til 

beretningen og dirigenten konkluderede derfor, at den var godkendt. 

 

3. Forstanderparrets beretning 

 

Christian Schou aflagde beretning på vegne af parret og valgte at starte tilbage i 2019, da den 

første generalforsamling i skolekredsen skulle have været afholdt i maj 2020. Han kom ind på 

følgende punkter: 
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• Nyindretning af spisestuen i starten af 2019 med opbygning af buffet langs vinduer ud mod 
gården. Det var en tiltrængt opdatering af spisestuen og som både givet køkkenet bedre 
muligheder for at anrette og samtidig har fået samlet kursisterne – før sad der altid en lille 
gruppe for sig selv, hvor buffeten nu står. 

 

• Ny køkkenchef i maj 2019: Med ansættelsen af Jesper Ravn har vi forfulgt vores mål om at 
udvikle køkkenet mod mere egenproduktion, mere økologi og mere grønt – uden at 
forsage det gode gamle danske køkken. En proces, som nu er godt i gang. 
 

• Danmark har de sidste to år fået nye to seniorhøjskoler:  Rude Strand og Liselund. Vi har 
valgt at betragte dem kollegaer – og sammen med Nørre Nissum har vi fået et godt 
samarbejde op at stå mellem os nu fire seniorhøjskoler, bl.a. med fælles annoncering og 
optræden overfor FFD.  Vi skal mødes her på Marielyst i november næste gang. 
 

• Seniorfestivalen i 2019 blev den succes, som vi havde håbet på. Tak til Danske Seniorer og 
Faglige Seniorer for godt samarbejde omkring festivalen. Vi var nervøse for økonomien – 
kunne det bære? Men heldigvis kom festivalen kun til at koste højskolen 16.000 kr. Og 
publikum lovede ved afslutningskoncerten at komme igen, selv i regnvejr. Nu vi ser frem til 
at arrangere den næste festival i 2022. 
 

• Skal lærere og forstandere bo på højskolen eller ej? En forstander i Jylland har rejst 
diskussionen i FFD. Vi har kun 1 bolig, hvor loven stiller krav om 2. Men da vi bor to i 
boligen, som begge er ansat på skolen, har vi fået dispensation fra lovens krav. Det betyder 
til gengæld, at højskolen er nødt til at ansætte et nyt forstanderpar, når vi en dag stopper – 
det vil stride mod dispensationen, hvis man kun ansætter en person. 
 

• Nattevagten blev afskaffet pr. 1/1 2020. Det gav bestyrelsens sin opbakning til på sit møde 
november 2019. Nu er det os, der bliver vækket, hvis man har brug for hjælp om natten – 
og det sker i gennemsnit kun 1 gang om måneden. Så det har vist sig ganske fornuftigt at 
gøre. 
 

• Lærerstaben: Peter Søvad er gået på pension, men fortsætter som timelærer med 4 kurser 
om året. Kåre Lind er gået på halv tid som forberedelse til hans pensionering om nogle år. 
På værkstedet er Leif Thomsen og Gitte Kjær stoppet. Nye lærere på fuld tid er Thomas 
Bjerre og Mikkel Thomas Christensen, der primært har værkstedet som sit domæne.  
 

• Corona: Vi er kommet godt igennem nedlukningen og tiden med restriktioner på samvær 
etc. Vigtigst: Vi har holdt smitten ude af skolen i hele perioden. Og intet er som bekendt så 
skidt, at det ikke er godt for noget – for der er en ting, vi nu holder fast i og som er vokset 
ud af restriktionerne: Nemlig tallerken-servering til frokost og middag fremfor tag-selv-
buffet. Effekten er nemlig, at maden tager sig pænere ud, kursisterne får mad hurtigere og 
endelig minimerer det madspild ganske betragteligt. 
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• Vi havde vandskade på rød gang søndag 19. juli 2020, hvor op til 30.000 liter varmt vand 
fossede ud. Men heldigvis var forsikringsselskabet gode at samarbejde med – og resultatet 
er, at vi på fin vis har fået ny gulvbelægning på rød gang, værelserne på rød gang og i 
billardlokalet. 
 

• Katalog 2022 er på vej. Lige nu er vi ved at færdiggøre det. Undervisningsplanen blev 
godkendt på bestyrelsesmødet 24/8. Fra vores start har vi haft et ønske at om at tiltrække 
flere mænd og at få fat i seniorerne tidligere i livet. Det har vi gjort med kurser, som ud fra 
en traditionel kønstankegang er målrettet mænd. Det fortsætter vi med næste år. Her 
kommer nye værkstedskurser, hvor man i fællesskab skal bygge et lille træhus og en færøsk 
båd. Det har klart appel til mænd. Og for at tiltrække flere yngre seniorer prøver vi os 
næste år med et regulært sportskursus, hvor pulsen skal helt op og sveden virkelig frem på 
panden. 
 

• Næste store projekt for os som forstanderpar er at renovere de tre uudnyttede længer på 
1. sal. Vi vil her skabe to til tre boliger på de mange kvadratmeter, som i dag kun bruges 
som opbevaringsplads for alskens ragelse. Taget skal samtidig skiftes fra det slidte 
eternittag til rødt tegltag som den sidste længe har. De to eller tre boliger skal stilles til 
rådighed som refugie for danske kunstnere i tre måneders perioder mod, at kunstnerne i 
perioden formidler deres kunst til skolens kursister. Finansiering skal ske af fonde – og 
efter samtaler med andre højskoler, som har hentet millioner af kroner i diverse fonde, tror 
vi det er muligt. Læren fra de andre højskoler er, at fortællingen om en renovering er 
essentiel for evnen til at åbne fondenes kasser. Ved at skabe refugier til kunstnere ser vi 
muligheden for at kreere en fængende fortælling om at hæge om sin kulturarv ved at 
realisere den gamle drøm fra 1906 om at gøre Marielyst til stedet for danske kunstnere og 
samtidig i nutiden bringe kunst og kultur ud til det voksende antal seniorer og bruge 
kunsten som byggesten til et aktivt seniorliv. Første skridt til at realisere drømmen har 
været at indgå en aftale med arkitektfirmaet Friis Andersen fra Nykøbing F. om at lave 
skitser/tegninger til, hvordan nyindretningen af 1. sal kan se ud og lave beregninger af de 
økonomiske omkostninger. Aftalen indebærer, at Friis Andersen arbejder uden honorar, 
indtil projektet realiseres. Lige nu venter vi på at få skitser/tegninger fra firmaet, og når de 
kommer, starter en proces med diskussioner og inddragelse af hele højskolens personale i 
processen, inden fondssøgningsprocessen begynder. 

 

• Afslutningsvis: Vi har været udfordret på den private front det sidste år. Jannie fik 
konstateret brystkræft i august sidste år. Hun fik kemobehandling til en start, men uden 
effekt. Lige før nytår blev hun opereret og efter det strålebehandling og mere kemo. Men 
kræften vendte desværre tilbage. For tre uger siden blev hun opereret igen – og nu venter 
vi på svar omkring, hvilken efterbehandling der skal gives. I dag er første dag siden 
operationen, hvor hun er på skolen. 
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Beretningen blev modtaget med klapsalver. Ingen havde spørgsmål eller kommentarer til 

beretningen. 

 

4. Regnskabsaflæggelse ved Tine Koch Flor, skolens bogholder 

Regnskabet bliver til i tæt samarbejde mellem Tina på højskolens kontor samt statsautoriseret 

revisionskontor Beierholm.  

Tina gennemgik regnskabstallene, som viser en sund økonomi. Dog undtaget 2019 som kom ud 

med et underskud. Dette på grund af nyt it-system samt øgede udgifter til personale. 

2020 viser et overskud på kr. 1,586 mill.kr. Her er dog stadig en lille usikkerhed omkring vores 

forud udbetalte tilskud fra diverse Corona-hjælpepakker, da disse stadig ikke er endelig opgjorte, 

og en efterregulering kan derfor forventes. Der arbejdes i disse dage på de endelige opgørelser. 

Højskolen har som nævnt en sund økonomi og nogle fine nøgletal. 

Der var ingen kommentarer eller spørgsmål til Tina. 

 

5. Indkomne forslag 

Aino Hertz, medlem af skolekredsen, havde indsendt et forslag om, at bestyrelsen forpligtes til at 

undersøge, hvad der skal til for at rense søen og undersøge finansieringsmuligheder hos diverse 

fonde og offentlige kasser.  

Christian oplyste, at forstanderparret og bestyrelsen har diskuteret søens tilstand, og som 

indiskutabelt er ringe. Christian har også forespurgt hos kommunen, om de kunne finde penge til 

en oprensning, men det er blevet afvist, da søen ligger på privat grund. 

Christian sagde videre, at han fandt det fint at forpligte bestyrelsen til at gøre noget ved sagen. 

Ingen andre havde kommentarer til forslaget, som dermed blev vedtaget. 

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter i henhold til § 6 

Da det var første gang der er generalforsamling i skolekredsen, skulle der vælges to medlemmer 

for en to-årige periode og tre medlemmer for en 1-årig periode. 

Formand Henning Poulsen meddelte, at han selv og bestyrelsens øvrige medlemmer, minus Tom 

Ahlqvist, søgte genvalg og at bestyrelsen til den femte ledige post indstillede Rene la Cour Sell, der 

på forhånd havde sagt ja tak til at kandidere. 
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René la Cour Sell præsenterede herefter sig selv. Han er uddannet sociolog, og har sommerhus i 

Gedesby og derfor kendskab til lokalområdet. Han har en fortid i den finansielle sektor, har været 

direktør for Danmarks Naturfredningsforening og Rådet for Sikker Trafik.  I dag er han direktør for 

Roskilde Kongrescenter. Han er tillige landsformand for Parkinsonforeningen. 

Ingen andre nye ønskede at opstille. 

Følgende blev valgt/genvalgt til bestyrelsen med applaus: 

Henning Poulsen (valgt for 2 år), Rene la Cour Sell (valgt for 2 år), Alma Larsen (valgt for 1 år), 

Flemming von Würden Petersen (valgt for 1 år) og Kirsten Bonde (valgt for 1 år).  

Fra Faglige Seniorer er Knud Erik Rasmussen udpeget til højskolens bestyrelse. Danske Seniorers 

plads står fortsat tom til ny kredsformand er valgt for det gamle Storstrøms amt. 

Generalforsamlingen foretog også valg af to suppleanter for en 1-årig periode. 

Per Svendsen, Frederiksværk og Lisbet Dam Jensen, Borre meldte sig klar til posterne som 

suppleanter. 

Per blev valgt som 1. suppleant og Lisbet som 2. suppleant. 

Fra salen rejste Astrid Johansen spørgsmålet om, hvorfor vedtægternes §6, stk. 3 dikterer, at 

medarbejdere og kursister ikke kan være medlem af bestyrelsen.  

Christian Schou oplyste, at det netop var en af de paragraffer, som havde vakt vanskeligheder, da 

de nye vedtægter blev vedtaget, men at Kulturministeriet insisterede på, at paragraffen skal være i 

vedtægterne. Det forhindrer dog ikke, at bestyrelsesmedlemmer kan deltage i kurser på skolen. 

7. Fastsættelse af kontingent 

Formanden foreslog at fastholde det årlige kontingent på kr. 200,- for 2021. Dette blev 

enstemmigt vedtaget. 

8. Eventuelt 

Formanden afsluttede med at udbringe en stor tak til forstanderparret og det samlede personale 

for deres utrættelige indsats med at holde højskole på et altid højt niveau og med godt humør.  

Fra salen rejste et medlem sig for at give udbringe stor ros til Christian og Jannie for deres store 

arbejde på Højskolen. 

Afslutningsvis takkede formanden Tom Ahlqvist for hans indsats i bestyrelsen og takkede i øvrigt 

for et godt møde. 

Mødet hævet 13:30. 


