
Referat fra årsmøde i Højskoleforeningen for Rudolf Steiner pædagogik
Søndag den 13. marts 2016 

kl. 10-14

Ordstyrer var Arne Eld, som konstaterede, at mødet var indkaldt rettidigt.

Flemming Thostrup aflagde bestyrelsens beretning. 
*Han gav et historisk resume fra grundlæggelsen af Audonicon til indtil kort før årsmødet. 
*De nuværende bestyrelsesmedlemmerne blev præsenteret. 
*Alle frivillige medarbejdere blev takket på det hjerteligste for det store arbejde, de yder, hver gang 
de er her. Det er nemlig dem, Audonicon overlever på.
*Vi har enedes med vores indtil nu største og økonomisk mest indtægtsfulde lejer om at afslutte 
lejemålet. Det var blevet for svært for begge parter.
*I begyndelsen af 2016 holdt vi et visionsmøde sammen med repræsentanter for vores naboer og 
brugere af huset. Der var en god del fremmødte, hvilket glædede os.

Bestyrelsen ønskede, at behandle punktet ”Valg til bestyrelsen” først, da et bestyrelsesmedlem var 
nødt til at gå til et uopsætteligt møde.

Valg til bestyrelsen
Rune Funch, som trådte ind i bestyrelsen i efteråret, skulle, for ifølge vedtægterne at kunne blive 
siddende i bestyrelsen, godkendes på generalforsamlingen. Rune passer til daglig kontoret og føler 
sig knyttet til Audonicon og vil gerne gøre noget for at huset kan blive på vores hænder. 

Claus Behrens trådte ind i bestyrelsen efter nytår. Claus har to børn i Babuska og går derfor ofte 
forbi Audonicon. Han er forretningsmand og saxofonist og øver af og til her. Efter en samtale med 
et bestyrelsesmedlem, besluttede han sig for, at træde ind i vores bestyrelse. Claus vil gerne være 
med til at give huset mere liv. 

Louise Holt stillede op til bestyrelsen uden først at have været medlem. Louise er gift med Glenn 
Kuntz, som står for køkkenet i kælderen: Corporate Cooking, og vil gerne styrke samarbejdet 
mellem bestyrelsen og køkkenet.

Alle tre blev valgt ind i bestyrelsen af de fremmødte medlemmer.

Fremlæggelse af revideret regnskab
Helle Gewecke og Flemming Thostrup fremlagde regnskabet og svarede på de spørgsmål, der blev 
stillet. Den glædelige nyhed var, at i forhold til sidste år, da Højskoleforeningen havde et underskud 
på 13.000 kr, havde vi sidste år et overskud på 83.066 kr. 
Da regnskabet var revideret af vores revisor, skulle det ikke godkendes.

Valg af revisor
Poul Christensen er vores revisor og vi valgte, at ham til fortsat at revidere vores regnskab.

Der var ikke kommet nogle punkter ind under Anliggender.

Under Eventuelt fremlagde Flemming Thostrup et arbejde, der er i gang mellem Rudolf Steiner 
Skolen i Skanderborg, Babuska og Audonicon.

Årsmødet blev holdt i god ro og orden.



Efter årsmødet mødtes vi til en portion suppe med brød, som Corporate Cooking havde lavet. Kjeld 
Høgsvig havde lavet dessert.

Tak for et godt årsmøde

Referent Dorthe Rosendahl


