
Generalforsamling elevstævne 2021 
Referat 
 
 
0. Sang: Er lyset for de lærde blot 
 

1. Valg af dirigent og referent 
Dirigent: Jacob Zakarias Eyermann 
Referent: Jan Hamborg Lundum 
 

2. Formandens beretning, Lasse Kobborg Knudsen 
- Det har været en tid, vi kommer til at fortælle vores børn om - men hvor har 

det været en kedelig tid under nedlukning og i max-grupper á 10.  
- 2 events blev afholdt:  
- Gejst: udsolgt på 4 dage! Det blev en rigtig god uge til trods for 

samfundsusikkerheden. 
- Elevstævnet: udsolgt på 4 minutter!! Det er et privilegium af arbejde for et 

event, der har så meget medspil. Ærgerligt er det naturligvis, for de mange, 
der ikke kunne nå at få en billet.  

- Gamle generalforsamlingsbøger fra elevforeningen er lagt frem i dagligstuen. 
Et sjovt indblik, hvor der bl.a. tales om ønsket om at arrangere en rejse. Der 
vil helt sikkert blive arbejdet på rejser fremadrettet i SHE. 

 
3. Regnskab 

- Kort gennemgang 
- revisorgodkendelse 
- Ingen indkomne forslag 
- Kort fremlæggelse af budget 

- spørgsmål: Der er ingen indtægt for Gejst. Hvor er de penge blevet 
af? Det er en del af højskolens kursusindtægter, så derfor indgår det 
ikke i elevforeningens regnskab.  

 
4. Valg af elevforeningsbestyrelse 

- Der skal vælges 5 kandidater (i ulige år). Der skal vælges min 1 og max 2 fra 
E20 og F21. 

- Kandidater:  
- Malthe F19 VALGT 
- Gertrud E17 VALGT 
- Jonathan E18 VALGT 

 
- Marie E20 VALGT 
- Anna F21 
- Asta E20 VALGT 

 
5. Status fra højskolelivet v. forstanderen 

- En besværlig coronatid med afstand og aflyste rejser 
- mange tilmeldte på trods - gad vide, om det varer ved 
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- rejser har været i Danmark de sidste par år. Det har været gode ture, men 

spørgsmålet er, i hvor høj grad vi skal flyve ud i verden igen. Vi mener, det er 
vigtigt at komme ud og møde verden og andre kulturer.  

- sommerkurser.  
- Gejst for 3 år siden var der 25 tilmeldte. Sidste år var der aflyst. I år 

var der meget hurtigt udsolgt.  
- Fyldte kurser denne sommer.  
- sovesale er blevet en mulighed på flere kurser, hvilket åbner for flere.  
- Sommerlejr for unge, der har et socialt behov for oplevelse og 

fællesskab. Det sociale ansvar er vigtigt for højskolen. 
- Næste sommer er der landslejr i FDF, hvor vi er med som højskole. 

- Nye etableringer på SH 
- Vendepunktet - kunstværk 
- Friluftshus 
- Bryggerset - luksusbar med tilknyttet krostue underbevidsthed.  
- Næste års tid: 5-årsstrategi startes op.  

- Flere i fællesskaber 
 

6. Valg af revisor 
Opstillede vælges: Margit + Andreas  
 

7. Tak til den afgående elevbestyrelse og velkommen til den nye... 
 
 
 
 

 
 


