Referat af repræsentantskabsmøde på Krogerup Højskole, den 4. maj 2021
Deltagere:
Eva Møller, Chris Preuss, Louise Juul Jensen, Alfred Josefsen, Bjørn Hansen, Bo Lidegaard, Catherine Lefebvre,
Frederikke Amalie Gudmand, Lasse Langdahl, Mathias Ussing Seeberg, Mikael Fock, Olav Hesseldahl, Sofie Juul Hjort,
Thomas Lykke Pedersen, Toke Dahler, Yildiz Akdogan, Dagmar Bladt Andersen, Christian Schmidt Jacobsen (F15),
Andreas Ishøj (E18), Ulrikke Rbien (E19), Sebastian Schwartz (F20), Agnes Hansen (E20), Helena Ruiz (F21), August
Solkær (F21-Sup)
Ansatte: Bjarne, Jesper, Just, Mads, Marlene, Rasmus og Therese
Referent: Therese

Dagsorden
• Godkendelse af dagsorden
• Status fra Krogerup ved RM
• Godkendelse af årsregnskab (se bilag)
• Behandling af 2 indkomne forslag til vedtægtsændringer
Ad 1. Godkendelse af dagsorden og valg af dirigent
Alfred byder velkommen til et kort repræsentantskabsmøde på Zoom. Bestyrelsen peger på Eva Møller som dirigent,
der vælges enstemmigt. Eva takker for valget og konstaterer at repræsentantskabet er lovligt indkaldt og dermed
beslutningsdygtig. Forsamlingen godkender den forkortede dagsorden. Der opfordres til at markere i tjatten, hvis man
ønsker ordet.
Ad 2. Status fra Krogerup ved RM
Indledningsvis takker Rasmus Eva for at stå til rådighed som dirigent og oplyser at der planlægges et ekstra
repræsentantskabsmøde mandag den 23. august kl. 19.00 hvorpå både sigtelinjer for arbejdet i repræsentantskabet
og spændende diskussioner er i vente. Herefter fulgte i kort form en status (se vedhæftede beretning). Efter
nedlukning til mandag den 15.3.21 er et dejligt F21-hold ankommet og fylder skolen med liv og entusiasme. I
nedlukningsperioden har der været fuldt speed på renovering og takket være AP Møller Fonden, Augustinus og Louis
Hansen Fonden står skolen nu flottere end længe set. Dog mangler fortsat nyt tag på hovedbygning og
facaderenovering ligesom vi drømmer om en ny tilbygning, der kan rumme et faglokale til udeliv og et par værelser
med toilet og bad.
Det grønne fylder mere og mere på Højskolen og i forhold til fremtiden ser det godt ud, hvor elevholdene allerede nu
er fyldte for det næste år. Rasmus takker personale for deres indsats hvor de i en mærkelig tid har fundet løsninger og
veje, og ser nu frem til at drive og drifte en højskole uden Corona.
Thomas Lykke takker for en god beretning og spørger ind til skolens grønne regnskab. TL opfordrer til at lave målbare
grønne visioner for Højskolen. RM kommenterer at bestyrelsen er enige i retning og ambition og Alfred supplerer ”at
grønt regnskab er en god ide, men at grøn adfærd prioriteres”. Måske også tal med tiden kan vinde indpas i
dagligdagen på Højskolen.
Der var ikke flere kommentarer til den korte status.
Ad 3. Godkendelse af årsregnskab
Rasmus præsenterede kort regnskabet, der viser et overskud på kr. 600.000 før renter og afskrivninger (se
vedhæftede beretning). Regnskabet er godkendt af partner Revision og bestyrelsen.
Det bemærkes at likviditeten er formindsket fra 11 til 8 mio. kr., hvilket skyldes de massive renoveringer at
bygningsmassen, der dels er egen- og dels fondsfinansieret. Dette afspejles ligeledes ejendomsværdien, der er øget
betragteligt i perioden. Rasmus takker i samme moment pedelleri og andre gode personer for at dette har kunne
gennemføres.
Regnskabet godkendes af repræsentantskabet.

Ad 4. Behandling af forslag til vedtægtsændringer
På repræsentantskabsmødet sidste år fremlagde bestyrelsen et ønske om at udvide bestyrelsen fra 5 til 7 personer.
Ud over dette forslag og for at skabe et bredere rekrutteringsgrundlag i forhold til diversitet og kompetencer, har
bestyrelsen endvidere fremsendt forslag om at udvide repræsentantskabet fra 20 til 25 personer. Såfremt de to
forslag til vedtægtsændringer vedtages, kan en større bestyrelse og et større repræsentantskab allerede bringes i spil
den 23. august, hvor årets valg til bestyrelse- og repræsentantskab skal foregå.
De to forslag til vedtægtsændringer vedtages med applaus. Vedtægtsændringerne fremgår her:

Vedtægtsændring 1
For at sikre flere kompetencer og mere mangfoldighed i sammensætningen af bestyrelsen, forslår bestyrelsen, at
Krogerups bestyrelse udvides med 2 personer. Krogerups fundats ændres således fra:

Paragraf 5 - Bestyrelsens sammensætning
Stk. 1
Bestyrelsen består af 5 medlemmer valgt af og blandt repræsentantskabets medlemmer. 2
medarbejdere udpeget af og blandt Medarbejderrådet deltager som tilforordnede uden stemmeret.
Ligeledes deltager 2 fra elevforeningens bestyrelse udpeget af og blandt deres bestyrelse som
tilforordnede uden stemmeret.
Stk. 2
Bestyrelsens formand er på valg hvert år. De øvrige fire medlemmer af bestyrelsen vælgesfor to år,
således at to medlemmer er på valg hvert år.
Til

Paragraf 5 - Bestyrelsens sammensætning
Stk. 1
Bestyrelsen består af 7 medlemmer valgt af og blandt repræsentantskabets medlemmer. 2
medarbejdere udpeget af og blandt Medarbejderrådet deltager som tilforordnede uden stemmeret.
Ligeledes deltager 2 fra elevforeningens bestyrelse udpeget af og blandt deres bestyrelse som
tilforordnede uden stemmeret.
Stk. 2
Bestyrelsens formand er på valg hvert år. De øvrige seks medlemmer af bestyrelsen vælgesfor to år,
således at to medlemmer er på valg hvert år.

Vedtægtsændring 2
For at sikre flere kompetencer og et mere mangfoldighed sammensætning i repræsentantskabet forslår bestyrelsen at
udvide antallet af personligt valgte fra 20 til 25. Krogerups fundats ændres således fra:
Paragraf 3 - Repræsentantskab
Stk. 1
Skolens repræsentantskab består af:

a. To repræsentanter for Dansk Ungdoms Fællesråd.
b. Otte repræsentanter for tidligere elever på Krogerup Højskoles lange kurser, 4 valgt afog
blandt elevforeningens medlemmer og 4 valgt for en toårig periode af de sidste 4 elevhold,
således at hvert elevhold vælger en repræsentant.

c. To repræsentanter for det elevhold, der går på skolen på det tidspunkt, hvor
repræsentantskabsmøde afholdes. Disse kan dog ikke jf. §5 stk. 4 stemme til
bestyrelsesvalget.

d. En repræsentant for hvert af de opstillingsberettigede politiske partier, der blev
repræsenteret i Folketinget ved seneste folketingsvalg.
f. Indtil tyve medlemmer udpeget for to år af repræsentantskabet.
Til:
Paragraf 3 - Repræsentantskab
Stk. 1
Skolens repræsentantskab består af:

e. To repræsentanter for Dansk Ungdoms Fællesråd.
f. Otte repræsentanter for tidligere elever på Krogerup Højskoles lange kurser, 4 valgt afog
blandt elevforeningens medlemmer og 4 valgt for en toårig periode af de sidste 4
elevhold, således at hvert elevhold vælger en repræsentant.

g. To repræsentanter for det elevhold, der går på skolen på det tidspunkt, hvor
repræsentantskabsmøde afholdes. Disse kan dog ikke jf. §5 stk. 4 stemme til
bestyrelsesvalget.

h. En repræsentant for hvert af de opstillingsberettigede politiske partier, der blev
repræsenteret i Folketinget ved seneste folketingsvalg.
f. Indtil femogtyve medlemmer udpeget for to år af repræsentantskabet.

Evt.
Rasmus inviterer og opfordrer til at repræsentantskabet deltager i skolens jubilæum, der planlægges til afholdelse den
7. august. Ligeledes inviterer Rasmus alle i repræsentantskabet til at komme forbi Krogerup til en kop kaffe og en
sludder.
Herefter afsluttes mødet med tak for deltagelse samt god ro og orden. Der ønskes på gensyn den 23. august 2021 til
den resterende del af repræsentantskabsmødet, der afholdes på Krogerup Højskole ved personligt fremmøde.

