Repræsentantskabsmøde
Krogerup Højskole 7. maj 2019
Deltagere:
Medlemmer af repræsentantskabet: Bjørn Svensson, Christian Holm Donatzky, Eva Møller,
Henning Nørhøj, Jens Malskær, Morten E. G. Jørgensen, Michael Fock, Alfred Josefsen, Annette
Hartvig Larsen, Sofie Schytz Juul, Lasse Langdahl, Olav Hesseldahl, Peder Hjort-Madsen, Ida
Meesenburg, Celine Nørrekjær, Sofie Bruus Hansen, Emil Strunge Larsen, David Daverkosen, Thea
Trier, Maiken Exner Holmboe, Frida Bronée, Marek Azoulay Jørgensen, Nafisa Fiidow, Frederikke
Amalie Gudmand, Sofia Spacciante
Ansatte: Just, Garba, Thomas, Jacob, Mads, Victoria, Clara, Marlene, Heidi, Bjarne, Lotte, Jesper,
Therese, Rasmus, Sigrid
Referent: Sigrid
Dagsorden
1. Eleverne underholder
2. Valg af dirigent
3. Bestyrelsens beretning
4. Forstanderens beretning
5. Elevforeningens beretning
6. Godkendelse af det reviderede regnskab 2018
7. Valg
a. Valg af personer til repræsentantskabet
b. Valg af formand
c. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode
d. Valg af en suppleant til bestyrelsen
e. Valg af 2 revisorer
8. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før mødet)
9. Evt.
Ad. Eleverne underholder
Marek (F19) holdt en tale om at være elev på Krogerup Højskole.
Nanna (F19) holdt en tale om studieturen til Sydafrika med Verden Brænder.
Jacob Rask fortalte om efterårets nye hovedfag Jorden Kalder.
Mads Philipsen fortalte om efterårets andet nye hovedfag Europa Brænder.
Ad. Valg af dirigent
Eva Møller blev enstemmigt valgt som dirigent.
Ad. Bestyrelsens beretning (stikordsform)
-

Forstanderskift; Rikke stoppede og Rasmus tog over d. 1. august
o Tak til Rikke for indsats
o Tak til medarbejderne som har løftet i en overgangsperiode

-

-

-

o Tak til Rasmus for at være landet flot på Krogerup; med gode nye tanker om skolens
drift og udvikling
Forstanderskift har været anledning til strategidrøftelse i bestyrelsen; Bestyrelsen er
enedes om følgende sigtelinjer:
o Fokus på samfund, livsoplysning og nu også det grønne, som bliver rullet ud som
ugekurser, debatarrangementer og hovedfaget Jorden Kalder som starter til
efteråret.
o Skolen skal åbnes op, bestyrelsen glæder sig over nye samarbejder med Årstiderne,
Louisiana og Danmarks Naturfredningsforening
Sund økonomi og god søgning,
o Men stadig udestående med renovering selvom der er brugt mere end 13 millioner;
forhåbentlig kan vi finde samarbejdspartnere/fonde der gerne vil være med til at
løfte skolens bygningsmasse
o Vi skal til at afbetale på lånene der har bidraget til finansiering af renovering; hvilket
har krævet budgetmæssige og personalemæssige tilpasninger som er landet et godt
sted.
Arbejdet i bestyrelsen
o Tak til kollegaerne i bestyrelsen; glæder mig over at Annette og Mikael søger
genopstilling og håber repræsentantskabet vil genvælge dem
Opfordring til at repræsentantskabet føler sig som repræsentantskab hele året.
Repræsentantskabet skal være ambassadører for skolen, kommer til arrangementerne og
bidrager til skolen liv og udvikling
Tak for ordet

Ingen spørgsmål.
Ad. Forstanderens beretning
Se vedhæftede (også udsendt med indkaldelse til repræsentantskabsmødet).
Ingen spørgsmål.
Ad. Elevforeningens beretning
Sofia og Maiken fortalte om arbejdet i Krogerup Elevforenings Bestyrelse (KEB):
- KEB holdt Gensynsweekend i august, hvor deltagerne kom tilbage til Krogerup til et lille fix
højskole og elevforeningens bestyrelses generalforsamling. Her blev der valg syv nye
medlemmer ind i bestyrelsen, og det var dejligt med nye kræfter.
- KEB holder derudover månedligt Gensynsøl i Kbh, hvor tidligere elever kan mødes første
torsdag i måneden på en bar. Der arbejdes på at relancere konceptet.
- KEB har haft en god og stærk dialog med Rasmus Meyer, siden han begyndte på Krogerup
- KEB har arbejdsweekender på Krogerup Højskole hvert semester – her planlægges
forskellige arrangementer og Gensynsweekend, og der holdes møder med Rasmus
- KEB har fokus på at uddelegere opgaver til andre tidligere elever, så der kan komme flere
aktiviteter for tidligere elever. I den forbindelse afholdt KEB et stormøde, hvor der blev
planlagt nye klubber og events:
o En gruppe arrangeret en bålaften på Tippen for tidligere elever

-

o Der er oprettet et Krogerup-kor for tidligere elever
o Der er oprettet et Krogerup-band med tidligere elever
Derudover er det også tidligere elever, der arrangerer Krogerup PåNy: et 4 dages
sommerkursus for tidligere elever på Krogerup, der leder op til Gensynsweekenden.

Ingen spørgsmål.
Ad. Godkendelse af det reviderede regnskab 2018
Rasmus præsenterede skolens regnskab for 2018.
Hvad, man ikke kan se i regnskabet, er, at der er løst en del ekstra bygningsforbedringer inden for
den budgetterede ramme. Vi er alligevel kommet ud med et overskud på 726.000 kr. i 2018.
Der skal fortsat renoveres, og der arbejdes på at finde partnere, som kan hjælpe os med
renovationen.
Fra nu af får vi den udfordring, at knap 800.000 skal findes i budgettet hvert år pga. afdrag på lån.
Så der bliver lidt færre penge at rutte med.
Spørgsmål:
- Q: Hvem er det, man vil finde, som skal hjælpe med fortsættelsen af renovationen af
skolen. Hvordan kan repræsentantskabet hjælpe her?
- A. Store fonde der har historie for at støtte kulturinstitutioner er blevet kortlagt. Vi er
begyndt fra en ende af. Det er i sin spæde opstart. Hvis det ikke bærer frugt, så må man
prøve noget mindre af.
-

Q: Kan man prøve nogle inkluderende processer, hvor organisationer kan bidrage praktisk i
aktiviteterne? Fx beskæftigelsesprojekter.
A: Der er ideer om at inddrage håndværkere som led i deres uddannelse.

Regnskabet godkendes enstemmigt.
Ad. Valg

a. Valg af personer til repræsentantskabet
Der er fem pladser på valg og fem kandidater:
1. Annette Hartvig (genopstiller)
2. Sofie Schutz Juul (genopstiller)
3. Frederikke Amalie Gudmand
4. Sofia Spacciante
5. Mathias Ussing Seeberg
De fem kandidater vælges.
b. Valg af formand
Alfred Josefsen genopstiller.
Ingen andre kandidater.
Alfred Josefsen genvælges.

c. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode
Der er to pladser på valg og to kandidater:
1. Annette Hartvig Larsen (genopstiller)
2. Michael Fock (genopstiller)
De to kandidater genvælges.
d. Valg af en suppleant til bestyrelsen
Morten E. G. Jørgensen genopstiller og genvælges.
e. Valg af 2 revisorer
Der er to kandidater:
Bjørn (genopstiller)
Eva Møller (genopstiller)
De to kandidater genvælges.
Ad. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før mødet)
Ingen indkomne forslag.
Ad. Evt.
- Henning: Der er kun fire fremmødte fra de politiske partier. Det er vigtigt, at de politiske
partier er opmærksomme på Krogerup som mødested. Hvordan får vi de politiske partier til
at få øjnene op for dette og sende deres kandidater til repræsentantskabsmødet?
-

Olav: Glæder sig til at blive inddraget i hvordan repræsentanterne kan bidrage til skolens
virke. Er der nogle tanker om, hvordan man vil involvere repræsentantskabet yderligere?
Rasmus: Jeg har ikke svaret på, hvordan repræsentantskabet skal inddrages mere. Det
nuværende møde er for dødt, så vi må finde den gode form for, hvor man går herfra mere
livfuld.

-

Olav: Ifølge fundatsen har alle partier i folketinget plads i repræsentantskabet. Kan valget
ændret på repræsentantskabets sammensætning i dette år?

-

Rasmus: Bliver de nye partier valgt ind i folketinget, så må repræsentantskabet forholde sig
til det. Som det er nu, så får man pr automatik plads i repræsentantskabet, hvis man
kommer i folketinget. Hvis de får plads i folketinget, så påvirker det ikke det nuværende
repræsentantskab, da de først vil blive indkaldt til næste års repræsentantskabsmøde.

-

Rasmus: Orientering om, at DUF og Krogerup Højskole i øjeblikket undersøger muligheden
for et fælles uddannelsescenter i demokratisk dannelse.

-

Clara: Orientering og invitation: Krogerup har fået midler fra FFDs Mangfoldighedspulje og
har indgået et samarbejde med Nivå Nu. Undersøger også muligheder for at søge midler
fra Slots og kulturstyrelsen, hvor der er mulighed for samarbejde med Mjølnerparken og
andre områder. Projekterne handler om, hvordan Krogerup kan være med til at tage et

samfundsmæssigt ansvar og øge mangfoldigheden på skolen. Man er meget velkommen til
at tænke og arbejde med.
-

Christian: Bestyrelsen har talt om, hvad partiernes rolle skal være på en demokratihøjskole.
Mange unge involverer sig ikke i de politiske partier. Så det er vigtigt, at partierne også
spiller en rolle på Krogerup.

-

Sofie: Ang. spørgsmålet om de nye partier i folketinget. En demokratihøjskole må ikke
udelukke nogen, der er folkevalgte. De er en del af vores samfund, og derfor må vi byde
dem velkomne, også selvom vi er uenige med dem.

-

Henning: Ja, hvis de vil respektere at være en del af den demokratiske samtale.

-

Eva: Det vil også kræve en fundatsændring, hvis de ikke skulle være med.

-

Marek: Vigtigt at vi taler om, hvad skolen kan gøre for at være mere bæredygtige. Vi er
meget stolte som hold over, at vi var den første højskole, der deltog i skolernes
klimastrejke. Vi synes, at det kunne være fedt at gøre bæredygtighed til en ting, vi er
sammen om. Fx være opmærksom på, at man renoverer skolen på en bæredygtig måde. Fx
har vi klimafestival på lørdag, og vi har fået et akvaponisk system. Men mange ting i vores
hverdag er stadig ikke bæredygtige. Det er også vigtigt, at skolen bliver mere divers. Her
kan repræsentantskabet måske også have et fælles ansvar for, at Krogerup kan blive en
højskole for alle typer af elever.

-

Mads: Kunne man lave en afrapportering på klimaindsatsen på Krogerup? Så vi kan se, om
vi bevæger os i den rigtige retning og frem imod et fastsat mål?

-

Nafisa: Eleverne fra Crossing Borders vil gerne have danske roomies. Også et spørgsmål
om, hvad man gør, hvis en elev har en psykisk belastning, som kan gå ud over
undervisningen – hvem har ansvaret her, og hvad skal vi rumme?

-

Lasse: Fedt at der er to nye hovedfag, som rejser med tog frem for fly. En grøn bundlinje på
hvert repræsentantskabsmøde kunne være interessant. Lasse vil gerne være med til at se
på, hvordan man vil kunne rapportere på det på næste års repræsentantskabsmøde.

-

Rasmus: Skolen er i gang med at se på skolens CO2-regnskab.

-

Jacob: Det er dejligt, at I gerne vil hjælpe. Hvis I har kompetencer og viden, så er I meget
velkomne til at hjælpe os med den grønne omstilling og rapporteringen herpå.

-

Bjørn: Vigtigt at man trækker på kommunens ressourcer og viden på det grønne område.
Men I må også meget gerne gøre mere opmærksom på jer selv som kulturinstitution over
for kommunen, så vi husker jer bedre. Der er politisk opmærksomhed og fagfolk i
kommunen inden for miljø, som måske kan inspirere og hjælpe med projekterne her på
skolen. Bank meget gerne på vores dør.

