
Referat af årsmøde i Højskoleforeningen den 22. marts 2015

Ordstyrer: Arne Eld, referent: Leif Hansen

Arne startede med at oplyse, at indkaldelsen til årsmødet var lovligt indvarslet jf. vedtægterne.

I sin indledning til dagens samvær udviklede Karsten Munk med eventyr og fortælling en tankegang, der

undervejs dannede tankebilleder om hverdagsliv, bevidsthedsdannelse og selvopdragelse i et fællesskab med

opgaver. Fællesskabet repræsenteres ved konge og dronning i fællesskabets hjerte. Vi oplevede herudfra også

de fortællende ords oprindelse og billedskabende kraft: om end samarbejde om hverdagsopgaver undertiden

kan virke nedtyngende kan vi hel-dig-vis til enhver tid få au-diens hos konge og dronning. Og når vi her har

”hjerte på rette sted” bliver paradokset om nedtyngende opgaver til fornyende op-gaver: 

Så er vi frie til at handle som herre i eget hus  - i oprigtighed ud fra hjertets lærevillighed og åbenhed. 

1. BERETNINGER

Helle Gewecke berettede fra kontor og husets dagligdag: Tak til frivillige. Lejere for øjeblikket: skolen (sal),

musikdeltidsseminariet, AOF, Yoga, Merkurgruppen, Skanderborg kammerkor, Studiegruppe, Lærerdeltids-

seminariet -3 hold, Corporate Cocking der har nok at lave og er glade for at være her. Boglageret ekspederes

af bogsalget. Den nye bogbus kører nu flittigt til forskellige arrangementer. Rune Funch er ansat til at tage

sig af bogsalg når HG er ude. RF er også ansat på kontoret 6-8 t/uge. Karsten Munk har lejet øst-auditoriet

og lille værelse. Karsten er indtrådt i bestyrelsen (skal bekræftes på årsmødet). Afsked og tak til Hans Chr.

Hornum og Arne Eld. 

Bestyrelsen arbejder med: ugevers og månedsdyder (Tålmod som mod til at tåle). I efteråret ansattes konsu-

lent i to måneder til arrangementsorganisering. Ditte Wrist hjælper som frivillig med bogholderi/regnskab.

Dorthe Rosendahl berettede fra Arrangementsudvalget bestående af Preben, Daniella og Dorthe: Vil gerne

lave antroposofiske og terapeutiske arrangementer.  To foredragsholdere trækker mange tilhørere medens

andre ikke gør. Det kniber med højskoleforeningsmedlemmernes interesse og deltagelse. OBS! Møde om

biodynamisk fødevarekundskab og biokrystalisering.

Flemming Thostrup hjælper Arne Eld og andre frivillige med forekommende reparationer. Skelner mellem

at  bevare  og udvikle.  Pengemangel  præger  tilværelsen.  En udfordring er  at  finde den  gode  forbindelse

mellem frivillighed og ekspertise. AE laver sammenklappelige sovekabiner. Kontingent opkræves. Indkøb er

minimeret. Akustikplader (troltekt) er opsat i ophold øst. Mere kommer. Forslag til farvesætning i rummene

kommer fra Helge Strim (Sverige). Rengøringsfolk er usynlige, men effektive. Vedligeholdelse af medier er

uvurderlig. Vi arbejder utrætteligt videre.

2. FORELÆGGELSE AF REVIDERET REGNSKAB

Ditte Wrist fremlagde og kommenterede det af revisor Poul Christensen reviderede regnskab.

Det blev bemærket, at der stadig er mulighed for fradragsberettigede gaver ved indbetaling til Merkurfonden

med besked om, at man med gaven ønsker at støtte Audonicon.

3. VALG TIL BESTYRELSEN: 

Karsten Munk er i løbet af året indtrådt i bestyrelsen og dette blev godkendt af årsmødet. Der var ikke

andre af de øvrige bestyrelsesmedlemmer på valg. Karsten berettede om sin begrundelse for igen at indtræde

i bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmerne er herefter: Dorthe Rosendahl, Helle Gewecke, Flemming Thostrup

og Karsten Munk.



4. VALG AF REVISOR:

Poul Christensen blev genvalgt.

5. ANLIGGENDER:

Der var ikke indgået noget under anliggender.

Efter frokostpause med dejlig suppe fra Corporate Cocking blev deltagerne inviteret til   forfriskende øvelser

med eurytmi og sprogformning med Dorthe Rosendahl.

Over middag var kun et dagsordenspunkt tilbage:

6. EVENTUELT:

Herunder førtes der en dialog mellem mødedeltagerne og Karsten Munk om fornyende impulser i besty-

relsesarbejdet. Bl.a. ud fra spørgsmål om vi kan lade os bevæge til ikke at stille os i vejen for den Audonicon

fremtid, der spirer ind i nuet. Det blev bemærket af Tyge Germundsson, at højskoleformålet oprindelig havde

et dobbelt sigte som kulturpædagogisk center og et heri integreret sigte som lærerseminarium. Kai Frostholm

opfordrede herunder til at gøre sig klart, hvor meget Audonicons nuværende virksomhed er rettet mod semi-

narieformålet for derved at finde plads og åbenhed for det almene kulturpædagogiske formålssigte. I samme

forbindelse citerede Helle Gewecke fra Højskoleforeningens oprindelige og stadigt gældende formulering af

sine tosidige formål.


