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     Marielyst, den 9. maj 2022 

 

Referat fra skolekredsens generalforsamling lørdag den 7. maj 2022 

Formand Henning Poulsen bød velkommen til årets generalforsamling, hvor der i år deltog 41  

medlemmer.  

Generalforsamlingen blev indledt med afsyngelsen af ”Den danske sang er en ung blond pige”. 

 

1. Valg af dirigent 

Hans-Henrik Tausen, jurist, bosiddende i Marielyst og nyligt indmeldt i skolekredsen, blev valgt 

som dirigent og startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt. 

 

2. Valg af stemmetællere 

May-Brit Horst og Elfi Jansen blev valgt til stemmetællere.  

 

3. Bestyrelsens beretning 

Formanden Henning Poulsen aflagde beretning på bestyrelsens vegne og sagde i koncentreret 

form: 

Jeg har siddet i skolens bestyrelse i 20 år og været formand i 10 år. Det har været en fornøjelse at 

stå i spidsen for den spændende udvikling som skolen har været igennem de 10 år. 

Generalforsamlingen er den anden vi holder efter etableringen af skolekredsen. Skolekredsen har 

nu 446 medlemmer. 

I dag er tre medlemmer på valg. De to af dem søger genvalg, mens den tredje har valgt at trække 

sig. Det er Alma Larsen, som har været med i bestyrelsen i 25 år. Vi sagde farvel til hende på 

bestyrelsesmødet i forrige uge, men jeg vil også gerne her rette en tak til hende for den 

mangeårige indsats for højskolen. 

Bestyrelsens opgave er at sikre, at skolen lever op til sin formålsparagraf og den lovgivning, som 

højskolerne er omfattet af – og at skolen drives med en sund økonomi. 

Når det gælder skolens økonomi, har de sidste to år været præget af corona med tre nedlukninger 

af varierende længde. Heldigvis har statens hjælpepakker holdt hånden fornuftigt under skolens 

virke.  Og sidste år oplevede skolen tilmed en ekstraordinær stor tilstrømning, da den åbnede i maj 

efter sin anden nedlukning. 
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Det betyder, at højskolen i dag har en sund likviditet og kom ud af 2021 med et overraskende stort 

overskud. Men det er ingen garanti for, at i år ender lige så flot. 

I oktober fyldte skolen 50 år. Forstanderparret sørgede for en flot fejring på selve dagen og 

udgivelsen af en jubilæumsbog om skolen og stedets historie.  

Jubilæet fik også realiseret en gammel drøm hos mig: Et springvand i søen. Det har jeg talt for i 

bestyrelsen, vi burde have i alle mine 20 år.  Til jubilæet ønskede vi os donationer til et springvand 

– der kom næsten 20.000 kr. ind – og med de penge og en tilsvarende sum fra skolens kasse har vi 

nu fået et springvand.  

Springvandet er forsynet med en stor enzym-tablet foran sit vandindsug og det skal bidrage til at 

højne vandkvaliteten i søen, som det blev vedtaget på generalforsamlingen sidste år, at vi skulle 

gøre noget ved. 

Skolen har for nylig renoveret sin p-plads og skabt plads til flere biler, da det er tydeligt, at flere og 

flere kursister kommer i egen bil. Jeg håber, at der nu er kapacitet nok til at alle kan få en p-plads. 

Som forstanderparret fortalte på sidste generalforsamling i efteråret, har de en vision om at få 

ombygget 1. salen til tre boliger, som de vil stille til rådighed som kunstnerrefugier. Det er en 

spændende vision, som bestyrelsen bakker op om. Men det er ikke noget, som kommer til at ske 

her og nu. Tidshorisonten er nok 3 til 4 år. Ombygningen skal finansieres af diverse fonde – så det 

næste år skal bruges på at udvikle og færdiggøre et flot projekt, som vi kan gå til fondene med. 

Skolen er fortsat velsignet med en stor og trofast gruppe af kursister, som kommer igen og igen – 

og det er dejligt. Har man en gang været kursist her, holder man rigtig meget af de mange 2-ugers 

kurser, som skolen udbyder. Men nye kursister kommer oftest på 1-uges kurserne. 

Derfor har vi i bestyrelsen på sidste møde givet vores opbakning til, at skolen fremover får lidt 

flere 1-uges kurser og lidt færre 2-ugers kurser for at få en mere jævn tilstrømning af nye kursister. 

I år skal vi for anden gang holde Seniorfestival. Den første i 2019 var en fantastisk succes. 

Ærgerligt, at corona forhindrede en gentagelse i 2020 og 2021. Programmet for i år er næsten klart 

og billetsalget er godt i gang. 

Seniorfestivalen er jo et koncentrat af, hvad der sker på højskolen med sin blanding af foredrag, 

debatter, samtaler, koncerter og dans. Som noget nyt i år bliver der også et dansetelt på 

festivalen. 

Bliver festivalen til sommer den samme succes som den første i 2019, tror vi i bestyrelsen, at 

Seniorfestivalen er kommet for at blive som en årligt tilbagevendende begivenhed og også vil være 

et stærkt instrument til at åbne øjnene hos mange for højskolens mange kvaliteter. 

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.  
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4. Forstanderparrets beretning 

Christian Schou aflagde beretning på vegne af parret og sagde i koncentreret form: 

Hverdagen er vendt tilbage er efter seneste coronanedlukning hen over jul og nytår. Heldigvis 

kunne vi åbne planmæssigt med 2022-programmet den 30. januar. Men februar og marts var 

svære, da smitten viste sig svær at holde ude. Et enkelt hold har vi måtte lukke før tid, da 

halvdelen var blevet smittet 

I dag sendte vi tredje hold efter påsken hjem – og heldigvis har vi ikke oplevet smitteudbrud efter 

påske og vi krydser fingre for, at den situation varer ved. 

Men søgningen til vores kurser har ikke været optimal i februar og marts i år, men hen over 

sommeren og indtil efteråret ser det heldigvis fint ud. 

Lige nu er vi i gang med planlægningen af 2023, og som Henning sagde, vil vi lægge op til lidt flere 

1-uges kurser end vi hidtil har haft. 

Vi planlægger også at åbne for tilmelding for første halvår 2023, når programmet er fastlagt – og 

ikke vente til november, som det har været kutyme. Det giver for kort tid til at få tilmeldinger nok 

til årets første kurser i februar, marts og april.  Jer i skolekredsen bliver naturligvis de første til at 

modtage information om det. 

I det hele taget sker der forandringer i vores målgruppe, som vi skal forholde os til.  Flere og flere 

bliver ældre - og sunde og fysisk i fin form langt oppe i årerne. Det stiller krav om konstant at 

udvikle nye kurser, der matcher en bredere og bredere målgruppe. 

Kurser for børn og forældre er populært på mange andre højskoler og vi tænker over, hvordan vi 

med den forhøjede levealder kan lave kurser, der fx gør, at voksne børn på 55-60 år kan tage på 

højskole sammen med deres mor eller far på måske 80-90 år. 

Som vi også fortalte sidst, har vi fået godt gang i samarbejde med de tre andre seniorhøjskoler og 

det har ført til, at nu har Højskoleforeningen (FFD) fået øjet på potentialet for den samlede 

højskolebevægelse for korte kurser. 

Sammen med de andre seniorhøjskoler har vi formuleret en kernefortælling om, hvad de korte 

kurser kan. Et par citater herfra: 

De korte kurser tilbyder et helt særligt højskoleophold for voksne og giver deltagerne en 

maggiterning af højskolens grundlæggende kvaliteter og værdier. 

På de korte kurser bliver sindene sat i bevægelse. Vi har nemlig noget på hjertet – og vi har kun en 

uge eller to til at levere en livgivende oplevelse, hvor kursisterne beriges og forundres.  
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På de korte kurser kommer kursisterne med både livserfaring og modenhed. De er ikke på vej til at 

finde deres bane i livet - de er allerede på sporet. De vil beriges på deres valgte veje med ny viden 

og inspiration. At lære nyt og blive inspireret kender ingen alder.   

Mange kursister på de korte kurser er langt oppe i årerne og et højskoleophold er med til at 

fastholde deres aktive deltagelse i samfundslivet og sikre, at samfundet fortsat får glæde af den 

livserfaring og visdom, som de ofte meget ressourcestærke kursister kan bidrage med. Det er ikke 

mindst vigtigt i en tid, hvor mange taler om, hvad samfundet kan gøre for de ældre. På de korte 

kurser lærer de, hvad de kan gøre for os alle. 

24. maj afvikler FFD et seminar om korte kurser og seniorer – det deltager vi naturligvis i med 

mange her fra Marielyst. 

Lige nu fylder planlægningen af årets Seniorfestival og optager en stor del af vores tid. Vi er ved at 

lægge sidste hånd på musikprogrammet – og som kommer til at rumme den samme gode blanding 

af genrer vi også have i 2019 – fra pop og dansktop til blues og det mere rockede. 

Billetsalget går godt og vi håber at have udsolgt en måned forinden. Som Henning sagde: Bliver i år 

også en succes, er festivalen kommet for at blive – og skal bruges aktivt til at sælge kurser resten 

af året 

En højskole tegnes jo af de mennesker, som udgør den – og når det gælder personalet, har vi siden 

sidst kun haft udskiftninger i køkkenet, hvor 2 medarbejdere er stoppet og 3 nye kommet til. 

Køkkenet fortsætter sin gode udvikling med at skabe en bred vifte af måltider fra det klassisk 

kendte til det mere raffinerede og nyskabende, som køkkenet med Jesper i spidsen er blevet 

suveræne til.   

Lige nu er vi spændte på at se, hvilke prisstigninger der måtte komme på fødevarer. Det kan godt 

give udfordringer i køkkenet. 

I stuerne arbejder vi på en mindre justering. Vi vil gerne gøre dagligstuerne mere attraktive at 

bruge om aftenerne til socialt samvær og derfor er planen, at aftenkaffen fremover skal serveres i 

dagligstuen. I dag sidder kursisterne ofte sammen med de samme andre kursister ved de samme 

spiseborde i spisesalen gennem hele opholdet. Hvis vi kan få dem til at slå sig ned i dagligstuerne 

om aftenen, vil det kunne give bedre mulighed for at møde flere nye ansigter for alle. Vi vil også 

forsyne vores udvalg af drikkevarer med gin/tonic og et par kursister har lovet at donere en 

ismaskine til formålet. 

Afslutningsvis fortalte jeg sidst, hvordan vi privat har været udfordret af, at Jannie i august 2020 fik 

konstateret brystkræft. Heldigvis er hun nu tilbage efter to store operationer. Men hun er stadig 

svækket efter især kemobehandlingerne og kan endnu ikke arbejde fuldtid. 

Jeg selv rundede 60 år i marts og blev fejret den hele lange dag af skolen – og rigtig mange af jer 

skolekredsmedlemmer mødte frem også og sagde tillykke. Tusind tak for det. 
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5. Det reviderede regnskab forelægges til orientering 

Skolens regnskab for 2021 fik en blank påtegning af den statsautoriserede revisor, Lars Strange 

Hansen fra firmaet Beierholm og blev godkendt på bestyrelsens møde i april. 

Jannie gennemgik de vigtigste regnskabstal for 2021, hvor skolen kom ud med et overskud på 4,5 

mio. kr.  

Jannie bemærkede, at det fine overskud især skyldtes 3 faktorer: En ekstra stor tilstrømning af 

kursister i hele efteråret 2021, sparede udgifter under nedlukning i foråret 2021 og de statslige 

hjælpepakker. 

Som formanden understregede hun, at det gode resultat ingen garanti er for gentagelse i 2022 og 

at udsigten til prisstigninger på energi og fødevarer kan blive en voldsom udfordring for skolens 

økonomi i år. 

 

6. Indkomne forslag 

Der var ingen indkomne forslag. 

 

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

Formanden indledte valget med at fortælle, at de nuværende bestyrelsesmedlemmer, Kirsten 

Bonde og Flemming von Würden Petersen begge søgte genvalg og at bestyrelsen indstillede 1. 

suppleanten Per Svendsen som nyt bestyrelsesmedlem. 

Dirigenten spurgte derpå forsamlingen om der var flere, der ønskede at kandidere. Helene Gade 

Brøndum, bosiddende i Marielyst, meldte sig. 

Herefter præsenterede Kirsten Bonde, Helene Gade Brøndum og Per Svendsen sig for 

forsamlingen. Flemming von Würden Petersen var fraværende pga. deltagelse i en konfirmation 

og i stedet præsenterede formanden ham. 

Efter præsentationen skred forsamlingen til valg og som endte således: 

Flemming von Würden Petersen: 33 stemmer. 

Per Svendsen: 33 stemmer. 

Kirsten Bonde: 30 stemmer. 

Helene Gade Brøndum: 23 stemmer. 

Valgt for to år blev altså de tre førstnævnte. 
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Dirigenten spurgte herefter Helene Gade Brøndum, om hun ville stille op som suppleant. Det 

svarede hun ja. Dirigenten spurgte derpå forsamlingen, om den kunne godkende Helene Gade 

Brøndum som 1. suppleant og det protesterede ingen imod. Hermed var hun valgt. 

Endelig spurgte dirigenten forsamlingen, om nogen ville være 2. suppleant. Bente Jensen, 

Hedehusene meldte sig og var dermed valgt. 

 

8. Fastsættelse af kontingent 

Jannie foreslog på skolen og bestyrelsens vegne at fastholde det årlige kontingent på kr. 200,- for 

2021. Dette blev enstemmigt vedtaget. 

 

9. Eventuelt 

Et medlem spurgte til prisen for dagskursister og mente, at hvis prisen var markant mindre, kunne 

højskolen blive et attraktivt tilbud til pensionister i Guldborgsund. Christian forklarede, hvordan 

prisen blev fastsat og understregede, at det er godt med dagskursister, men antallet skal være 

begrænset. Ægte højskole skabes først og fremmest, når mennesker bor, spiser og lærer i 

fællesskab. 

Generalforsamlingen blev hævet kl. 16:00. 

 


