
Hermed beretning fra årsmødet som blev holdt den 11. marts  

21 personer mødte op og Arne Eld blev valgt til ordstyrer. 

Carsten Møller Christensen indledte mødet med  

Audonicon er ikke bare et hus! 

Når jeg nærmer mig Skanderborg fra Stilling-siden, bliver jeg glad, når 

Audonicon dukker op ved siden af det nye rådhus. En særlig følelse når 

jeg træder ind i bygningen, som omtales som” Nordens hvide due”, et 
fredssymbol. Her møder jeg mennesker med smil, varme og velvilje. En 

fornøjelse at vise fremmede rundt i de smukke lokaler. 

Helle Gewecke: 

* På sidste årsmøde ytrede både Helle og Flemming, at der var brug for 

flere i bestyrelsen, ingen meldte sig og i stedet blev audoniconkredsen 

stiftet, hvis formål er en slags udvidet bestyrelse. I denne kreds er der 
bl.a. opstået arbejdsmandage, mere om dette. Her skal der også lyde en 

stor tak til alle som knokler i huset! Uden jer ville vi ikke være her! 

På første bestyrelsesmøde vælger Flemming Thostrup at forlade 
bestyrelsen, dette efterlader os kun to mand tilbage. Vi taler lidt med 

Arne Eld om det og bliver enige om at dette er en særlig situation. Da vi 
tidligere havde spurgt Carsten Møller Christensen om ikke han ville være 

med i bestyrelsen, og han i øvrigt havde sagt ja, valgte vi igen at rette 

henvendelse og denne gang trådte han til! Tak for det! 

Vi ønsker stadig flere i bestyrelsen. 

Vi har i dette års regnskab det største overskud i mange år, dette 

skyldes flere ting, særligt de generøse gaver og donationer. Vi er også så 
heldige at have fået Lene Møller på kontoret som frivillig, dette hjælper 

også økonomien. Tak for det! 

En anden kilde er også Poul Christensen, vores revisors, store arbejde 
med at kontakte medlemmer ang. kontingenter. Også her skal en stor 

tak lyde! 

Vi arbejder lige nu også på vedtægtsændringer og dette bliver 
selvfølgelig sendt rundt, når det er færdigt. 

I sommeren 2017 blev der rettet henvendelse fra skoleforeningen i 

Skanderborg ang. et evt. salg af Audonicon, dette takkede vi nej til og i 
stedet blev de tilbudt leje. Dette havde ikke interesse. 

En glædelig nyhed er, at lærerseminariet nu har startet pædagogisk 

grundkursus og nu har 4 hold. 



Det er dejligt med alle vores lejere, men der er også meget arbejde med 
at flytte stole frem og tilbage m. m. Det ville være rart med noget mere 

fast. 

Holistisk Akademi har henvendt sig og vil gerne leje hele øst-enden, de 
vil lave kurser m.v. Forhandlingerne er stadig i gang. 

Fra august vil salen - 1 dag om ugen - være lejet ud til Mads Vads 

danseskole, så hundrede personer udefra vil herigennem komme og se 
huset. 

Carsten: 

* Ud over læreruddannelse, pædagoguddannelse, 
musikdeltidsuddannelse og Karsten Munks kurser foregår der meget, 

som giver anledning til store oplevelser, lige fra Caroline Henderson til 

Randers Kammerorkester, eurytmi, foredrag, studiekredse, gruppemøder 
og bogsalg mv. 

Arne Eld og undertegnede udgør vedligeholdelsesudvalget, vi har store 

udfordringer med murværket ovenpå den megen regn efterfulgt af frost. 
Arne klarer selv mange reparationer, der ellers ville kræve professionelle 

håndværkere. Audonicon-kredsen har besluttet, at vi den første mandag 

i hver måned mødes til praktisk arbejde fra kl. 9 – 12, alle kan deltage 
og er velkomne. Arne planlægger, og så sker der noget. Det er dejligt. 

Tak for det. 

Regnskab: 

* Der er et pænt overskud på ca. 225.000 ,- Dette skyldes hovedsageligt 

alle gavebidragene, men også personaleomkostningerne er nedbragt. 

Også rente omkostninger sparer vi lidt på. 

Forslag: 

* Kontingenter – At alle betaler 210 ,- eller at enlige betaler 230,- og par 

380,- 

* Dette diskuteres: 

o Eirikur Planfelt – ”par-ordningen” er gammeldags og bør afskaffes. 

o Lise Olesen– Lyder rimeligt at alle betaler det samme og individuelt 

o Carsten – Ville være ked af det blev ændret, er bange for vi kunne 

miste ”partneren” i nogle tilfælde 

o Eirikur – Hvorfor er det ikke på generalforsamling at kontingent 
besluttes. (svar: det arbejdes der på) 

Valg til bestyrelsen: 



* Carsten Møller Christensen bliver bekræftet 

* Hans-Christian Hornum bliver valgt ind 

* Flemming Thostrup påpeger at det er lettere at træde ind i bestyrelsen 

på et årsmøde 

* Pia Buchardt informerer at det ikke er af uvilje at hun og Iben Munk 

ikke stiller op, men at de lige vil stifte Holistisk akademi først. 

Valg af revisor: 

* Poul Christensen bliver genvalgt som revisor 

Maden rykkes til 12.30 

Fortælling ved Halfdan Olesen – tak for det! 

Anliggender: 

Flemming: 

* Det hele ser rigtignok bedre ud. Helle og Flemming var ikke meget for 
at blive genvalgt sidste år, men blev. Flemming så sig dog nødsaget til at 

forlade bestyrelsen kun 3 dage efter årsmødet og havde derefter set 

frem til ekstraordinær generalforsamling, men bestyrelsen valgte i stedet 
at indsupplere. 

På et årsmøde nogle år tilbage sagde nogen til Flemming at Audonicon 

”kun” var et hus. Og dette er jo egentligt korrekt. Flemming savner på 
hjemmesiden at kunne læse et idegrundlag. Der er holdt 

visionsseminarer om dette, og talt meget. Og Flemming har det i det 

hele taget meget svært ved hjemmesiden. 

Da Flemming kom til huset blev han bjergtaget. Den gang var der 

virkelyst og initiativ i huset, nu virker det mere som 

ejendomsforvaltning. Det har altid ærgret Flemming, at fik man i 
bestyrelsen en god ide skulle man også selv udføre den. Eller også er der 

ikke penge nok. Det eneste man på hjemmesiden finder på ”for 

medlemmer” er årsberetning og vedtægter. Flemming forstår ikke, 
hvorfor folk stadig betaler, når der intet er til dem. 

Flemming vil gerne slå et slag for at ide og værdigrundlag bliver et stort 

emne for kommende/siddende bestyrelse. 

Flemming er glødende tilhænger af højskolen og gør sig måske lidt for 

umage og støder måske derfor ind i personer som derfor ikke ser 

visionen. 

Der kommer mange i huset ja, men Flemming er ikke sikker på at alle de 

”nye” ansigter bliver hængende, eller melder sig ind. 



Flemming har 10 konkrete forslag til forbedring: 

1. Bestyrelsen skal hurtigst muligt sætte arbejde i gang med at 

nedskrive Højskoleforeningens ide og værdigrundlag; evt. ved brug af 

eksterne samarbejdspartnere; både indenfor højskoleforeningen og 
udenfor. 

2. Bestyrelsen skal hurtigst muligt lovliggøre deres aktiviteter i henhold 

til vedtægter; det ville i den forbindelse gøre det mere attraktivt at 
komme på årsmøder, hvis årsmødet var højeste myndighed og ikke bare 

et irriterende vedgæng til bestyrelsens enemagt. 

3. Årsregnskaber skal være tilgængelige minimum 14 dage før et 
årsmøde, så medlemmerne kan møde forberedte op til gennemgang. 

4. Ligeledes skal de nyeste vedtægter være tilgængelige i det mindste 

via hjemmesiden; større transparens og mere oplysning om de løbende 
beslutninger efterlyses. Kan gøres tilgængelige gennem ”for 

medlemmer” 

5. Bestyrelsen skal hurtigst muligt sætte er større renoveringsprogram i 
gang ift. Hjemmesiden; den er forældet og billederne svarer ikke til 

husets indre værdier. 

6. Bestyrelsen bør kun bestå af medlemmer, som vil gøre en 
ekstraordinær indsats; ikke af ejendomsforvaltere eller interessenter, 

som forvalter egne interesser i huset; herunder skal man grundigt 

overveje om man kan have et økonomisk forhold til højskoleforeningen, 
samtidig med at man er medlem i bestyrelsen. Personligt har jeg oplevet 

hvordan ”dobbeltkasketter” er en hæmsko for arbejdet. 

7. Det et bestyrelsens pligt, at skaffe midler til vedligehold af huset; om 
nødvendigt ved yderligere gældsætning. Penge er et meget 

undervurderet åndelidt middel til fremme af åndelige aktiviteter; at 

betragte dem udelukkende sm overskud og underskud er en stærk 
undervurdering af deres egentlige formål. 

8. Det bør være muligt at komme i kontakt med husets administration 

mere end 6 timer/uge 

9. Højskoleforeningen bør hurtigst muligt etablere et tæt samarbejde 

med de andre antroposofiske institutioner i området og anse sine naboer 

– både de antroposofiske og de ikke-antroposofiske, som et vigtigt aktiv 
i dens fremtid, så vi ikke isolerer os ift. det øvrige samfund. 

10. Der er en usund sammenhæng mellem bogsalgets og huset 

Audonicons/højskoleforeningens økonomi; de bør være fuldstændig 
adskilt fra hinanden eller alternativt begge være ejet af 



højskoleforeningen. Den nuværende konstruktion skaber – begrundet 
eller ubegrundet – mistanke om urent trav. En mistanke alene burde 

være nok til en ændring. 

Flemming påpeger at alt der er underskrevet siden tre dage efter 
årsmødet 2017 er ugyldigt og at bestyrelsesmedlemmer er juridisk 

bundne af vedtægterne. Han afleverer nu sin nøgle til stedet da han først 

ser sig trådt ud af bestyrelsen i dag. 

Kommentarer: 

* Lene Hansen: påpeger at der i den grad er antroposofisk virke på 

stedet og nævner her mange eksempler. Fredsduen forvinder i det du 
(Flemming) siger. Det er nemt at læse 10 punkter op som andre, som 

har nok at lave, skal udføre! Audonicon er ikke ved at forgå! 

* Flemming: I originalt manuskript havde der stået at det ikke er 
økonomien der bærer huset. Men helt sikkert alle de her grupper. Ude i 

det pulveriserende samfund har Flemming nu mødt hvordan sagen er 

vigtigere. Han ønsker Audonicons sag kan ses på tryk. Det var sagens 
kerne. 

* Lene: Det lyder måske af lidt, men det er kvalitet. Du er et sted hvor 

man sætter sagen højere end individet. Det er meget moderne at 
individet bærer sagen. 

* Helle: Tak for indlægget. Vi er i gang med ny hjemmeside, dette blev 

desværre glemt nævnt. Vi arbejder på at gøre bestyrelse og årsmøde 
”lige”. 

* Flemming: Det er ærgerligt at det ved det møde med andre instanser 

at efterregningen da ikke honoreres. Få regningen betalt – det er 
ærgerligt og beklageligt! 

Lidt om holistisk forening som gerne vil leje sig ind – v. Karsten Munk: 

* Da Himmelbjerggården blev topstyret vælger de at trække sig ud. 

De endte med at samle en lille gruppe bestående af Pia Buchard, hendes 

mand Uffe Madsen, Karsten og Iben Munk, Brian Christensen (arbejder 

med stress) og Helle Kofoed som er ved at stifte holistisk akademi. 

De arbejder helhedsorienteret. De arbejder med mennesker og jord. 

Samt stresshåndtering. Karsten Munk akademiet bliver en del af det. 

Mange af hans kursister har børn på steinerinstitutioner. 

De vil gerne arbejde med andre udsatte grupper også. 

De vil gerne etablere sig på Audonicon og bidrage i bredere forstand. 

Salen vil de gerne have mere i brug. De vil bygge dette op og sætte 



gang i arrangementer. Karsten har været her nu 3 gange, han mener at 
det må der være en grund til. 

Hvis nogen skulle have tænkt de ville kuppe årsmødet/audonicon – det 

kunne aldrig falde dem ind. 

Karsten Munk arbejder også med antroposofisk medicin. 

Navnet på foreningen kom af sig selv. 

Tak for i dag! 

Referent Louise Holt 

 


