
Referat fra repræsentantskabsmøde, mandag den 23. august kl. 19.00 

Deltagere: Eva Møller, Hans Andersen, Jacob Mark, Christine Ravn Lund, Louise Juul Jensen, Alfred 
Josefsen, Annette Hartvig Larsen, Bo Lidegaard, Carolina Magdalena, Cathrine Lefebvre, Frederikke Amalie 
Gudmand, Mathias Ussing Seeberg, Sofia Spacciante, Dagmar Bladt Andersen, Anna Lux, Julius Nicolaisen, 
Mathilde Brix, Christian Schmidt Jacobsen, Sebastian Schwartz, Helena Ruiz og August Solkær 

Ansatte: Mads, Clara, Rasmus, Thomas, Marlene, Therese, Sarah, Just, Jens, Jesper, Ida L, Marcus og Anne  

Referent: Therese 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Elevforeningens beretning 
4. Orientering fra Elevfonden 
5. Valg af personer til Repræsentantskabet 

a) Valg af personer til repræsentantskabet 
b) Valg af formand 
c) Valg af bestyrelsesmedlemmer for en 2-årig periode 
d) Valg af en suppleant til bestyrelsen 
e) Valg af 2 revisorer 

6. Evt. 
 

Ad 1) Valg af dirigent 

Eva vælges som dirigent og Therese som referent. 

Indledningsvis besluttes det, at bestyrelsen er bemyndiget til at lave konsekvensændringer i Krogerups 
Fundats i relation til de to vedtægtsændringer, der blev vedtaget på første del af repræsentantskabsmødet, 
som blev afholdt på zoom den 4. maj 2021.  

 

Ad 2) Bestyrelsens beretning 

Alfred beretter om den store restaurering på skolen og de kvantespring, der er sket med skolens fysiske 
rammer. Økonomien har ikke været til det tidligere, og med hjælp fra Augustinus Fonden og Louis-Hansen 
Fonden er vi godt på vej med de nødvendige forbedringer. Arbejdet er ikke afsluttet, og flere krævende 
renoveringer er på tegnebrættet. Fx står hovedhusets facade og tag for at skulle skiftes, hvilket kan 
realiseres med de ekstra bevillinger, der er givet fra Augustinus Fonden og Louis-Hansen Fonden. Dertil 
kommer Ny Carlsberg Fondet til at forestå en smukkesering af Store og Lille Sal, hvilket vil give skolen en 
helt ny aura. Det er meget positivt.  

I forhold til indholdet er skolen godt i gang med det grønne, som fylder mere og mere. Fx de nye fag Jorden 
Kalder og Udeliv ligesom flere ugekurser er drejet i en mere grøn retning. Ligeledes foregår der en 
kontinuerlig proces i skolens køkken, hvor der fokuseres på grøn, nær og økologisk mad.  

Mht. Corona har skolen være forskånet for sygdom blandt eleverne og hjemsendelser indtil videre, hvilket i 
sig selv er et under. Vi kan stadig drive højskole, har opretholdt produktionen og indtil dato har alt kunnet 
gennemføres. Herfra er der stor tak til Christiansborg og folketingets partier, der har holdt hånden under os 
med god politisk opbakning og støtte under Corona.  



Det er dejligt at opleve den opbakning, vi møder fra Repræsentantskabet. Ud over praktikken i relation til 
vedtægter mv. er der hjerter, som banker for højskolen. Vi skal senere debattere Repræsentantskabets 
rolle, og hvad der kan bidrages med både individuelt og som samlet gruppe. 

Bestyrelsens arbejde har været en fornøjelse. Det er dejligt, at vi i dag kan mødes tredimensionelt og 
opleve det engagement, der ligger til grund for arbejdet i bestyrelse og repræsentantskab. Tak for alle 
bidrag og medvirken i den demokratiske proces. 

Rasmus takker for formandens beretning og overtager ordet med en munter, levende og kort status på, 
hvad der pt. fylder på højskolen. På efteråret ’21 er der fuldt hus med 119 elever fordelt på 8 hovedfag. 
Ventelisterne er lange, og vi forventer at få udsolgt på alle linjer de kommende semestre. 

Højskolen er under omstilling. Fra efteråret ’22 nedlukkes Storbyens Puls, og det åbner nye faglige 
muligheder, hvilket der skal arbejdes videre med i den kommende tid. Ligeledes drøfter LR, hvorvidt de 
lange flyrejser kan forsvares, ligesom det i huset diskuteres, hvad og hvor der købes ind, og hvad der 
serveres fra køkkenet. Restaureringen fylder fortsat. Snart påbegyndes arbejdet i Store Sal, hvor Joachim 
Koester har designet et gulv af planeter, og kunstner Astrid Marie Christensen står for den efterfølgende 
smukkesering i Lille Sal. På den længere bane er også en tilbygning til udeliv på tegnebrættet. 

Vi håber gennem den kommende tid, at højskolen igen kan åbnes for lokalsamfund og gæster udefra. 
Stedet har brug for at blive iltet, dog med en bevidsthed om og opmærksomhed på, at det er personer og 
gæster udefra, som er den største trussel i relation til Corona. 

Efter disse ord åbnes der for spørgsmål til Alfred og Rasmus. 

Bo Lidegaard spørger til indhold på de 8 hovedspor, hvilket Rasmus kort opridser. 

 

Ad 3) Elevforeningens beretning 

Dagmar (E16) fortæller om elevforeningens store opgave med at sikre, at højskoleopholdet lever videre, 
selvom man er stoppet på højskolen. Der har med stor succes været afholdt gensynsweekend for 240 
gamle elever på Krogerup, og elevforeningen oplever en sult efter flere arrangementer, men også at det er 
svært at drive det frivillige arbejde. Under Corona har der været onlinearrangement med Mads og 
Monopolet og online-højskolesang. Der arbejdes på at skabe et Krogerup-netværk, senest med morgenmad 
inden klimamarch, og på den videre bane arbejdes der på at genindføre gensyns-øl den 2. torsdag i 
måneden. Foreningen har flere repræsentanter i aarhusområdet, og der arbejdes på at udbygge foreningen 
på Fyn. 

 

Ad 4) Orientering fra Elevfonden 

Sebastian (F’20) og Helena (F’21) fortæller, at elevfonden er etableret efter F20. Det overordnede formål er 
at øge mangfoldigheden og skabe større diversitet blandt eleverne på Krogerup Højskole. Fonden ønsker fx 
at tiltrække flere med en erhvervsuddannelse, grafiske designere og andre grupper til højskolen, så ikke alle 
elever nødvendigvis ankommer med ”en hue” på hovedet. Derfor forsøger fonden at finde sponsorer og 
samler penge ind blandt de forskellige elevhold på skolen, så personer, der ikke sædvanligvis har råd til et 
højskoleophold, kan søge fonden om økonomisk støtte. Elevfonden oplever en stor opbakning fra både 
skolens ansatte og eleverne, der donerer flere og flere penge. Allerede på E’21 har fonden ydet støtte til tre 
elever, der er startet på højskolen. Elevfonden forsøger at udvide konceptet til andre højskoler, blandt 
andet ved at være til stede i medierne. Sebastian fremhæver ligeledes det gode samarbejde med Clara 
Nepper Winther, der står for skolens arbejde et i tværhøjskoleprojekt, der har til formål at øge 
kendskabsgraden til højskoleverdenen blandt unge med etnisk minoritetsbaggrund. Det er et samarbejde 



med Ungdomsbureauet og Mino Danmark samt Egmont Højskolen, Grundtvigs Højskole, Uldum Højskole, 
Hadsten Højskole, Silkeborg Højskole og Vallekilde Højskole. 

Helena, der har en baggrund som frivillig i ungdoms Røde Kors, drømmer om at skabe en ny 
feriekoloni/sommerlejr på Krogerup, igen med det formål at tiltrække nye typer elevgrupper til Krogerup. 
Gerne målrettet aldersgruppen 14-17 år og evt. i uge 29, som er blevet frigivet som kursusuge. Ambitionen 
er at skabe en bevægelse med kontakt til og samarbejde med forskellige organisationer. Det kan være en 
uge eller tre dage, og projektet stemmer godt overens med mangfoldighedstankegangen.  

Fonden har pt. ikke haft held med deres ansøgninger til eksterne fonde, men har derimod fundet nye 
kreative indsamlingsmetoder, fx fra overskud på forskellige aktiviteter i løbet af året og donationer fra 
elevernes indmeldelsesgebyr. I udgangspunktet fortælles der ikke konkret om støttede elever, det er op til 
eleverne selv at dele den viden om ønsket. Elever, der modtager økonomisk støtte, har en kontaktperson 
både i LR og elevfonden, der kan yde personlig støtte under opholdet. 

Fristen for at søge støtte til F’22, er den 26. september. 

Bo Lidegaard roser det gode initiativ og spørger ind til baggrunden for de elever, der pt. er på et støttet 
ophold. Det oplyses, at fonden prioriterer at hjælpe unge med socio-økonomiske udfordringer, som har 
behov for nye rammer.  

Afslutningsvis tilføjer Clara, at man for at udvide kendskabet til Krogerup fx har inviteret 2 gymnasieklasser 
fra Mulernes Legatskole på besøg på Krogerup. 

Rasmus takker for elevfondens orientering og runder af med at opfordre repræsentantskabet til en evt. 
donation til fonden via MobilePay 4181UP. 

 

Ad 5a) Valg af personer til repræsentantskabet 

På mødet 4. maj blev repræsentantskabet udvidet fra 20 til 25 personer. Bestyrelsen havde et møde og 
indstiller følgende: 

Til genvalg i repræsentantskabet 

 Annette Hartvig Larsen, personlig valgt, adm. direktør i Aarstiderne 
 Frederikke Amalie Gudmand, tidligere elev 
 Mathias Ussing Seeberg, Museumsinspektør på Louisiana 
 Sofia Spacciante, tidligere elev 
 Sofie Juul Hjort, personlig valgt, tidligere elev, arkitekt 

 

Til nyvalg i Repræsentantskabet 

 Mette Thingstrup. Erhvervspsykolog, Cand.Psych.Aut, tidl. leder Zanzibar Højskole 
 Henrik Tvarnø, leder af Statens Kunstfonds repræsentantskab og tidl. Direktør A.P. Møller Fonden 
 Christian Schmidt Jacobsen, kandidatstuderende, tidl. elev 
 Natasha Al-Hariri, direktør Dansk Flygtningehjælps Ungdom 

 

Forsamlingen har ikke brug for yderligere præsentation af de opstillede kandidater, og da der er plads til 
alle, tilkendegives det, at de opstillede kandidater er valgt til repræsentantskabet for en 2-årig periode. 

 

 

 



Ad 5b) Valg af formand 

Alfred Josephsen stiller sit kandidatur til rådighed, og da der ikke andre, der kandiderer til posten, 
genvælges Alfred med applaus. 

 

Ad 5c) Valg af bestyrelsesmedlemmer for en toårig periode 

Til bestyrelsen indstiller bestyrelsen valg eller genvalg til følgende på repræsentantskabet: 

 Annette Hartvig Larsen, personlig valgt, adm. direktør i Aarstiderne 
 Mikael Fock, personlig valgt, medlem af bestyrelsen, leder af Kulturværftet og Toldkammeret 
 Mette Thingstrup (hvis hun bliver valgt til repræsentantskabet) 
 Natasha Al-Hariri (hvis hun bliver valgt til repræsentantskabet)’ 

 

Alle de opstillede kandidater vælges. Men da tre kandidater skal på valg i 2022, finder bestyrelsen selv ud 
af, hvem af de nyvalgte kandidater, der allerede skal på valg efter første år. De øvrige tre kandidater er 
valgt for en toårig periode. 

  

Ad 5d) Valg af en suppleant til bestyrelsen 

Sofia Spacciante og Frederikke Amalie Gudmand stiller op som suppleanter og vælges som sådan. 

 

Ad 5e) Valg af to revisorer 

Eva og Bjørn genvælges som kritiske revisorer. 

 

Ad 6) Eventuelt 

Efter en kort pause gennemføres en livlig og munter proces for repræsentantskabets videre inddragelse i 
det strategiske og daglige arbejde på Krogerup. På baggrund af en længere diskussion ved bordene får 
bestyrelsen mandat til at udarbejde en strategi for et udvidet samarbejde med repræsentantskabet. 

Efter debatten efterspurgte Christian en kort status på Krogerups bankskifte, hvor et elevhold ud fra et 
ønske om at have en bank med samme værdigrundlag som højskolen for 4 år siden efterspurgte/besluttede 
et bankskifte. Lasse spørger til udfordringerne omkring et evt. bankskifte, og Rasmus responderer, at 
bestyrelsen er enig i retningen, men at der pt. ikke er ressourcer i administrationen til at gå videre med et 
evt. bankskifte. Repræsentantskabet deler deres erfaringer og oplister fordele og ulemper omkring et evt. 
bankskifte. 

Selvom Crossing Borders er nedlagt for et år siden, fremhæver Clara Nepper, at internationaliseringen på 
Krogerup fortsætter ud fra ideen om, at man kan tænke højskole og bevægelse globalt. Dette sagt med en 
opfordring til at spørge Clara, hvis du vil høre mere om arbejdet. 

Sofia Spacciante opfordrer skolen til at få udarbejdet et CO2-regnskab og fremlægge det for 
repræsentantskabet. Sofia meddeler, at Højskoleforeningen har lavet et brugbart værktøj til at lave CO2-
regnskab. Sarah Hellebek fortæller, at skolen er i gang med beregninger, der viser meget høje tal fx på 
flyrejser og på animalske produkter i køkkenet.  

Efter en livlig diskussion takker Eva Møller for god ro og orden. Afslutningsvis gentages en opfordring til at 
donere økonomisk støtte til elevfonden via MobilePay 4181UP. 


