
Referat af generalforsamling for Silkeborg højskoles elevforening 30. april 2022

1. Valg af referent (Jan) og ordstyrer (Claus)

2. Godkendelse af indvarsling og dagsorden
a. Indvarsling senest 6 uger før afholdelse. Der er indkaldt 26/2. Dagsordenen

er godkendt i indkaldt form.

3. Formandens beretning /Gry Boller
a. Nyt elevstævne i en forårsversion. Det har krævet omstilling og vigtig

planlægning. Der takkes for opbakning fra højskolen til at kunne huse et
elevstævne allerede igen efter 8 måneder.

b. Tur til Norge blev desværre aflyst grundet corona. Der planlægges en ny
skitur.

c. SHout er blevet afholdt i julen - og på Fairbar i Aarhus i samarbejde med
bryghuset Åben. Det er ønsket, at der afholdes flere Shouts fremover.

d. Gejst ligger som planlagt i starten af august, og planlægningen er i fuld gang.
Se mere på hjemmesiden.

e. Det er godt at mærke opbakningen til nye initiativer fra elevforeningen.
f. Der er startet et nyt elevforeningskor op i Møllevangskirken i Aarhus

Silkekoret.
g. Der er sagt farvel til Jacob som forstander, og Claus er budt velkommen som

ny forstander. Claus er allerede godt igang.
h. Der er vedtægtsforslag på dagsordenen grundet generalforsamlingens nye

placering i april.

3.1 Spørgsmål fra salen vedrørende formandens beretning
Ingen spørgsmål eller kommentarer

4. Fremlæggelse af årsregnskab v. Joakim
a. Regsnkabet er udsendt med dagsordenen mere end 6 uger inden denne

generalforsamling.
b. Der blev i september brugt færre penge på elevstævnet end budgetteret -

særligt grundet aflyst foredrag.
c. Udgifterne på Gejst påvirker ikke elevforeningen, da det er højskolen, der

forestår udgifter og indtægter.
d. Revisorerne har godkendt regnskabet.
e. Der er ingen indkomne forslag.

4.1 Spørgsmål eller kommentarer til regnskabet
Der er ingen spørgsmål eller kommentarer

5. Indkomne forslag
a. Der er ingen indkomne forslag

6. Fremlæggelse af budget
a. Der er budgetteret flere midler til band på dette års elevstævne



b. Der vil være en merudgift på arrangementer - men overordnet ligner
budgettet sidste års budget.

c. Budgettet er godkendt af salen.

7. Præsentation og godkendelse af foreslåede vedtægtsændringer
a. Der er indsendt to forslag til vedtægtsændringer. Salen bekendtgør, at

afstemning må foregå ved håndsoprækning frem for at være en skriftlig
afstemning..

Forslag 3.1Medlemsskab: Nuværende og fremtidige elever tilmelder
sig elevforeningen med opkrævning af et mindre gebyr på 300,-, som
afregnes sammen med opholdet på Silkeborg højskole. Merøkonomien skal
primært bruges til at sikre, at økonomisk udfordrede unge også kan have et
ophold på Silkeborg højskoles lange kurser.

i. Det foreslås, at valgperioden og bestyrelsesåret begynder og slutter
hvert år 1. september. Dette sikrer, at der kan laves en overgang hen
over sommeren og sommerkurset Gejst med de indvalgte nye
medlemmer af bestyrelsen.

ii. Der stilles spørgsmål til, hvordan tilmeldingen og afregningen i praksis
skal foregå.

iii. Det foreslås, at man kan aktivere en indsamling til den pulje
b. Afstemning vedrørende 3.1 - forslag om ændring i tilmelding og gebyr. Der er

klart flertal for ændringen og ingen stemmer imod forslaget. Forslaget er
vedtaget.

c. Forslag 3.2: Der er stor opbakning til vedtægtsændringen og ingen stemmer
imod.

d. Forslag til ændring af valgperioden får tilsvarende stor opbakning og ingen
stemmer imod.

e. Alle vedtægtsændringerne er hermed godkendt og skrives ind i
elevbestyrelsens vedtægter efter dette møde.

8. Valg af bestyrelse
a. Opstillere:

F21 og E21:
i. Dagmar E18 og F21
ii. Nanna F21

Ældre
iii. Laurits F20
iv. Dorthea F20
v. Joakim E18

vi. Christian F18
vii. (Dagmar E18 og F21)

Da der er flere kandidater end pladser, stemmes der skriftligt om, hvem der skal
meldes ind i elevforeningens bestyrelse. Mindst én af de fire, der kan vælges ind,
skal have gået på et højskoleophold i enten F21 eller E21

Følgende vælges ind:
Joakim - Christian - Dorthea - Nanna



Stor tak til afgående forperson, Gry Boller

Claus Staal orienterer om, hvad der sker på og omkring højskolen, om hvilke
initiativer, vi arbejde på, om elevforeningen, om maden og om modtagelse af
statsydelser til Silkeborg højskole.

- Der arbejdes på Orangeri - og på et trætophus med bevilling fra Velux og
Villumfonden. Der er hele tiden gang i udvidelser.

- I forhold til højskolens liv taler vi internt om procedurer for seksuelle
krænkelser. Krænkelser forekommer også ordentlige steder som Silkeborg
højskole, så vi skal være helt skarpe på, hvordan vi agerer, hvis eller når, der
opleves seksuelle krænkelser på højskolen. Proceduren skal være helt tydelig
og udleveres skriftligt til elever fremover ved kursusstart.

- Der diskuteres desuden arbejdsforhold - og vi har fået tildelt en pulje på
140.000,- til en undersøgelse af arbejdsforhold på Silkeborg højskole set i
forhold til dét at være højskolelærer og menneske i denne tid. Vi er parate til
at ændre på strukturer, der skal optimere arbejdsvilkårene, så man som
højskolelærer ønsker at være i jobbet længere.

- Elevforeningen skal sikre, at man for altid efter et højskoleophold føler, at
Silkeborg højskole er ens andet hjem. Vi skal altså arbejde på, at man føler
sig som ambassadør for højskolen.

- Kostprofilen er i udvikling på Silkeborg højskole, hvilket kommer naturligt efter
Karin Klesners afgang. Vi har ansat en ny køkkenleder, Gitte …, som vi tror
på passer rigtig godt ind i Silkeborg højskoles profil.

- Staten betaler ⅔ af samtlige elevers højskoleophold. Det forpligter på
forskellig vis. Bla. skal vi involvere os og sige både til og fra, når mennesker
og stater angribes og nedbrydes, som det fx sker i Ukraine lige nu.

9. Valg af revisorer og revisorsuppleant
a. Andreas Rabjerg Jørgensen genopstiller og Emil Thams stiller op.

Begge vælges ind som revisorer.

10. Eventuelt
a. Gejst 2022: første uge i august. Der er enkelte billetter tilbage.


