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Referat fra Årsmødet i Højskoleforeningen for Rudolf Steiner Pædagogik 
søndag den 14. april 2013. 
 

19 medlemmer var mødt til mødet, heraf bestyrelsesmedlemmerne Thomas Hald (TH), Esther Larsen (EL), 
Helle Gewecke (HG) og Hans Christian Hornum (HCH).                                                Referent: Kai Frostholm. 

 
Thomas Hald (TH) bød velkommen og fortalte, at der sker meget i huset – f.eks. konfirmation i dag i Øst 
lokalerne. Derefter foreslog han Arne Eld (AE) som dirigent. Uden modkandidat blev han valgt. 

Dorthe Rosendahl (DR) fik ordet og fremdrog ”Tankesprog fra indvielsen”. 

AE konstaterede, at årsmødet var rettidig varslet, allerede i december 2012. Eirikur Planfelt (EP) ønsker oplyst, 
hvem der er i den siddende bestyrelse, gerne i forbindelse med indkaldelsen. 

 
Indkaldelsens pkt. 1:  

TH præsenterede bestyrelsen: Thomas Hald, Esther Larsen, Helle Gewecke og Hans Christian Hornum. Omtalte 
derefter gode arrangementer i løbet af året, der har fået pæne ord med på vejen. Omtalte ”Pædagogisk Center” 
samarbejdet mellem Babuska, Rudolf Steiner Skolen Skanderborg og Audonicon. De to første møder, der var 
indkaldt til, var der deltagere fra alle tre huse, men derefter kom der kun folk fra Audonicon. De planlagte 
arrangementer havde meget lav deltagelse – faktisk kun to. Prøvede at flytte til en anden dag. Til sidst blev de 
aflyst. Det var svært at finde rigtig dag/tidspunkt. Lørdagsskolen blev aflyst. Fremtidig planlægning skal være 
helt anderledes. Detaljeret mødeplan skal være i orden inden offentliggørelse. Opfordring om at lave ”Antro-
posofi for dummies” blev fulgt op, men der kom mellem to og fem tilhørere. Musik arrangementer har stigende 
tilslutning med bedre og bedre navne på plakaten. TH præsenterede arrangementsudvalgets medlemmer: Dorthe 
Rosendahl (DR), Danielle Irena Newlove Desort, Kai Frostholm (KF), Thomas Hald (TH), Rune Funch og 
nyligt fratrådte Julie ben Semmane. Audonicons 30 års fødselsdag vil blive fejret lørdag den 2. november med 
taler, festforestilling o.s.v. og søndag den 3. november 2013 med udstilling, workshop og underholdning. 

Anders Høier (AH) foreslog, at bestyrelsen udsendte et bilag til medlemmerne med mulighed for at indsende 
ønsker vedrørende kurser, foredrag og hvilke(n) dag(e) i ugen, der vil være bedst. ”Prøv at henvende jer til 
publikum!”  

TH omtalte hjemmeside, Facebook, Fredagsflyveren med hvad der sker i området på Babuska, RSS og Audo-
nicon. Projekt Højvangen har deltagelse af DR.  

DR: Jeg grundede over, hvordan man får folk til at gøre sprogformning. Lavede 5 aftener. 1. gang kom ingen, 2. 
gang ingen, 3. gang en, 4. gang en og 5. gang ingen. Underligt, at ingen kommer til det allervigtigste – sproget. 
Lars er præst og Louise er projektleder i Projekt Højvangen, som er et integrationsprojekt støttet af kommunen. 
Henvender sig til indvandrere, flygtninge, psykisk skadede, misbrugere, krigsskadede o.s.v. Tre fra Audonicon 
har været indkaldt til 2 møder og fortsætter disse møder.  

TH: Hanne Winterberg (HW) og Jacob Andersen (JA) skulle her have orienteret om opstart af deltidssemina-
rium, men er optaget af møde i dag. Lige nu 14 elever og der kommer løbende forespørgsler og indmeldinger. 
Lige nu deltidsseminarium, men på sigt er også heltidsseminarium målet. 

HG fortalte om det daglige arbejde. Der sker meget i huset. Der er mange opgaver. Hun har personligt fået stress 
og har fået besked på at drosle ned. HW er ansat med løntilskud i ½ år, som kan forlænges. Hun har lavet en 
beskrivelse af sit arbejde. Så kan HG bedre forstå, hvorfor hun har haft for meget om ørerne. Om lejerne: 
Corporate Cooking er i fremgang. Birgitte Winterberg (BW) har gode evner til at fremelske smag og farver i 
maden. Hun leverer til to kursuscentre. Hidtil har der kun været udlånt lokaler til fester hos venner af huset, men 
nu kan andre også leje lokaler. Konfirmationer, fødselsdagsfester har været afholdt. Antroposofisk Selskab, 
Merkur Gruppen, studiegrupper, korsang, Musikdeltid, musikarrangementer, ferieskoler, Allergica, Open Mind 
konference, Børnehavesammenslutningen og Vidar overskolen i en uge med musik er eksemler på udlejning. 
Jordstykke er udlejet til Babuska og lejemålet erstatter økonomisk tidligere udlejning til Karsten Munk. Der 
blev rettet en stor tak til Arne Eld og Leif Hagensen for deres reparation og vedligeholdelse af vinduer samt 
indendørsmaling i et værelse, der er udlejet en dag om måneden til psykologisk klinik. Rengøringshjælp af 
robotstøvsuger og frivillige, oprydning i kælderen og omkring scenen samt ny kapacitet i biblioteket af Halfdan 
og Eirikur blev omtalt. Nye vandvarmere er installeret i køkken vest og øst, fliser er pillet ned og der bliver 
malet. HCH tager sig af alt med el og vand. Der er i en konkurrence vundet penge til fjernstyring og opsætning 
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af målere for fjernvarme. Tyge skriver referat ved medarbejdermøder. Kai Frostholm ordner telefonanliggender, 
hjemmeside, sociale medier, PR og IT. Arrangementer og ændringer fremgår af hjemmesiden. 

Forretningsudvalget består af HG, HCH og HW. HW arbejder fra kl. 10-14. HG arbejder fra kl. 13-16 og kan 
hjælpe, når HW har fri. HG indkøber materialer. Bogsalget er startet af Højskoleforeningen og i starten med 
lønnet medarbejder. Nu har stillingen løntilskud. Bogsalgsbestyrelsen består af HCH, Arne Hauge (AH) og HG. 
Solspejlet i København handler nu kun på webshop og meget med legetøj. Højskoleforeningens bestyrelse 
ønsker bogsalget fortsat og nu er der blevet tid til Netbank med voksende interesse. Der er installeret nyt bog-
føringssystem med faktura- og lagerstyring. Bestillinger er begyndt at komme fra Sverige og Norge. En del 
registreringer mangler stadig, men HG har god hjælp fra sin mor og sine børn samt Peter Kleis. Bogsalget giver 
ikke overskud, men af skattetekniske grunde er det hensigtsmæssigt at bevare Bogsalget, da det er moms 
registreret. 

Maria Rosing: Udtrykte ønske om, at Bogsalgets gæld til Højskoleforeningen på 160.000 kr. bør nedbringes, 
hvis det er muligt. 

Kjeld Høgsvig (KH): Udlejning burde udregnes pr. kvm. rum. 

EP: Åbent Bogsalg når man kommer til Audonicon er værdifuldt. 

Anders Høier (AH): Bogsalget kunne rette henvendelse til bestyrelsen i Antroposofisk Selskab Danmark, om de 
vil støtte opretholdelsen af et antroposofisk bogsalg med et beløb. 

HCH: KH, AE og jeg forsøger at tænke økonomi hele tiden. Jacob Andersen er lejer af en bolig, som kommu-
nen skal give tilladelse til at udleje. En opslagstavle søges opsat ved Kulturhustorvet. 

EL: Stor tak til alle de frivillige, der yder en stor indsats. Foreningen har 388 medlemmer, hvoraf de fleste 
betaler kontingent. Hvad der foregår på Audonicon bemærkes af medlemmer, interesserede og også i Europa. 
Bestyrelsen har gratis hjælp af en konsulent, der har bedt os definere fremtiden. Økonomisk assistance fra Ulrik 
Madsen og Erik Boesen hjælper meget. Der er god gang i seminariet. Under Mellerup var der en formel 
bestyrelse for Højskolen for Opdragelseskunst, der sørgede for lovlige tiltag. Højskoleforeningen har haft travlt 
med at opretholde driften af Audonicon. Seminariet arbejder først og fremmest for sig selv. Bliver det for be-
sværligt at arbejde med Højskoleforeningen, skal vi være omstillingsparate, så de ikke taber lysten. Der skal 
være orden. I medarbejderkredsen arbejder vi med Teori-U. Vi må lytte til omgivelserne og være klar til 
forandringer. Flere antroposofiske institutioner er gået ind. Vi må vise åbenhed og klarhed. 

HG: Vi samarbejder med Vendepunktet m.h.t. overnatninger. 

Tyge Germundsson (TG): Esthers indlæg giver anledning til at tænke over at fastlægge Højskoleforeningens 
formål. 

Anne Margrethe Sørensen (AMS): Menneskekundskab skal man arbejde med. Naturligvis også økonomi, men 
vi bør ikke blot lukke flere mennesker ind i Audonicon, der skal arbejdes mere med antroposofi. 

AH: Autensitet er vigtig. Hvilke følelser har mennesker? Unge og midaldrende mødedeltagere aflæser menne-
skeværdighed. Er møder og relationer mellem Antroposofisk Selskab Danmarks bestyrelse og Højskolefor-
eningens bestyrelse gode? Invitér ASD bestyrelsen til møde her! ASD er vores livsbetingelse. Glem ikke auten-
siteten. Spørg medlemmerne om emner og tidspunkter. 

HG: I København dyrkes fredag som foredragsaften. Flere direkte henvendelser til medlemmerne bør dyrkes. 

EP: Temaer og interesser skal være trækplastre for at suge folk til sig. 

AMS: Det gør ikke noget, der ”kun” kommer 25, når de 25 får noget ud af aftenen og emnet. 

TG: Antallet af fremmødte bør afspejle vores folkeoplysningsopgave. 

Per Sørensen (PS): Rudolf Steiner sagde ved en lejlighed, hvor der var mange mennesker: ”Der var én, der var i 
kontakt med emnet!” 

HG: Hanne Winterbergs foredrag om arkitektur i januar var godt. Der er nu etableret en udstilling af bygnings-
modeller i Mødelokale Øst, men på sigt tænkes skunkrummet øst for Atelier anvendt til udstilingen. 

 
AE: Vi holder pause fra nu kl. 12.00 til kl. 12.45 og spiser. 
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Indkaldelsens pkt. 2: EL: Regnskab blev fremlagt. Viste (sammenlignet med sidste regnskabsår): 

Driftsresultat:        97.926,20 kr. (     512.625,43 kr.) 
Aktiver: 10.565.946,75 kr. (10.476.047,11 kr.) 
Passiver: 10.468.020,55 kr. (  9.963.421,68 kr.) 

EP: Man kunne henstille til bestyrelsen at arbejde med differentieret kontingent for Unge Under Uddannelse, 
pensionister o.s.v. 
 

Indkaldelsens pkt. 3: Valg til bestyrelsen. 

AE: Fire pladser i bestyrelsen skal besættes. Der er fire kandidater: Dorthe Rosendahl, Flemming Thostrup, 
Arne Sandberg og Helle Gewecke (genopstiller). Derudover er Claus Iversen udpeget af Rudolf Steiner 
Højskolen for Opdragelseskunst. 

Arne Sandbergs CV blev oplæst, da han ikke var til stede. Vil lave praktisk arbejde og et ”mysteriested”. 

Dorthe Rosendahl: Vil arbejde sammen. 

Flemming Thostrup: Har arbejdet på Audonicon fra 2004 og 6 år frem. I oktober 2010 fik han tre kuverter: 
Sygerefusion, lønseddel og fyringsseddel. Gør, hvad han føler. Har været ringet op af den nuværende bestyrelse, 
der ønskede samtale. Var forhindret i at møde. Møder normalt modstand som ”en vejtromle”. Har sat meget i 
gang. Kaldte Audonicon for ”mit hus”. Det faldt nogle for brystet. ”Siger nogen ’nej’ til mig, spørger jeg: Hvad 
kan jeg gøre for at du vil sige ja til mit forslag?” Denne gang har jeg ikke en stilling på spil, hvilket er bedst. 
Søger ind i bestyrelsen med risiko for, at nogle vil betragte mig som træg og vanskelig. Stiller sig til rådighed og 
man skal ikke være bange for ham. Bygning inde og ude trænger til vedligeholdelse. Klar til at bevare 
Audonicon i samarbejde med bestyrelse. Arbejder kun tre dage om ugen nu. 

HCH: Vi har arbejdet sammen tidligere. Bestyrelsen kan ikke anbefale dig. Udefra kommende har rådet 
bestyrelsen til ikke at lade dig vælge ind. 

EP: Har funderet over valg til bestyrelsen. Den siddende bestyrelse er vel ikke alt for enig i samarbejdet. Sært, 
at man lader sig opstille og man så ikke er til stede. Har siddende bestyrelse brug for flere i bestyrelsen? Der er 
meget med sympati og antipati. 

KH: Jeg kan ikke anbefale Flemming Thostrup p.g.a. de ting, der er foregået mellem dig og mig. Det vil ikke gå 
med dig i bestyrelsen. 

TG: Der skal være et godt samarbejde i bestyrelsen. Påtaler Hanne Winterbergs udtalelser om ham. Vi har haft 
vore kampe med dig, Flemming. 

AMS: Man bør ikke omtale andre mennesker som HCH har gjort. Det kan man ikke! Man skal samarbejde som 
menneske. Jeg er vred! 

KH: Jeg er også vred! Ingen har tænkt på at takke mig for mit store arbejde. 

KF: Advarer mod en situation, hvor kandidater gennem valghandling ikke opnår 50% af de til stede værendes 
stemmer (her 10 stemmer) og derfor ikke bliver valgt. 

AE: Der sker afstemning. Der kan stemmes på en, to, tre eller alle kandidater på stemmesedlen. 

PS: Efter optælling af stemmesedler: Ingen af kandidaterne har fået under 10 stemmer, så alle er valgt. 

 
Indkaldelsens pkt. 4: Valg af revisor. 

AE: Vi skal vælge revisor. 

EP: Foreslår, at generalforsamlingen giver bestyrelsen i opdrag at finde et andet emne til revisor posten. 

EL: Forklarer et par småfejl af revisoren, men mener ikke, det er alvorlige fejl. 

AE: Da der kun er foreslået én kandidat, er Inger Lis Tvistholm valgt. Det er så op til bestyrelsen at finde en ny 
kandidat til næste årsmøde. 

 
Indkaldelsens pkt. 5: Anliggender. 

HG: Flemming Thostrup foreslår, at § 11 tilføjes, at vedtægtsændringer vedhæftes indkaldelsen til årsmødet. 
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Indkaldelsens pkt. 6: Eventuelt. 

FT: Påtaler, at der på trods af henvendelse til kontoret om lov til at få stillet et klaver til rådighed ved fest i 
Lokale Øst ikke kunne opnås sådan tilladelse.  

KH: Vil ikke arbejde under Flemming. 

KF: Påpeger, at han som frivillig ikke arbejder ”under nogen”. 

AE: Takker for rimelig god ro og opførsel under årsmødet og afslutter dermed. 

 

 

Halfdan Olesen slutter med at fortælle eventyr om koners ”bestemmeret” og om ”godt og skidt”. 


