
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  September 2019 

Til Højskoleforeningens medlemmer. 

 
Herved programmet for det kommende halvår, vi håber, at I finder det spændende. 
 
Nogle ting, der har optaget os er, at Pavillonen skal fjernes – ifølge aftalen med 
Skanderborg kommune inden 2020. Vi har en god dialog med kommunen, og vi er 
godt i gang med en plan for nedbrydningen. Vi håber, at vi kan få den taget ned delvis 
med hjælp fra frivillige. 
 
Vi har i flere år talt om muligheden for at kunne omlægge vores kreditforeningslån og 
lånet i Merkur Andelskasse. Det har ikke været muligt før nu, hvor vi 3 år i træk har 
haft overskud i driftsregnskabet. Da renten pt. er meget lav, kommer vi til at spare 
ca. 50.000 kr. om året. 
 
Vi ser også frem til at få slebet gulvene i vestafdelingen – vestauditoriet, vestophold 
og de to små kontorer. Dette sker i uge 38. 
 
Det er stadig mere liv i huset. VM Dans har udvidet og lejer nu også atelieret. 
Derudover er der kommet flere lejere udover dem, vi har i forvejen. 
Alt dette gør, at vi har en højere lejeindtægt, og det er også nødvendigt, da behovet 
for vedligehold er en faktor, vi hele tiden må have for øje. Vi har lige haft en murer, en 
tagdækker og en blikkenslager ude for at få et overblik over bygningens tilstand og 
samtidig nogle overslag over omkostninger i forbindelse med en renovering. 
 
Søndag den 7. april holdt vi årsmøde. 
Mødet indledtes med en historie fortalt af Dorthe Rosendahl. 
Arne Eld blev valgt til ordstyrer. 
Helle Gewecke indledte beretningen. Hun fortalte om det forløbne år, hvorom der 
allerede har stået meget i de sidste 2 meddelelsesbreve. Samarbejdet i bestyrelsen er 
rigtigt godt. Inden årsmøde havde vi indsuppleret med Pernille Kampp og Rasmus 
Lading, som efterfølgende skal beskræftes, ligeledes kan vi også udvide bestyrelsen 
med Poul Mogens Christensen. Poul har i mange år været vores revisor, det kan han 
så ikke blive ved med, hvis han bliver valgt ind. Vi har så spurgt Ditte Vrist, om hun 
vil være ny revisor. Helle takkede også specielt Lene Møller for hendes store indsats 
på kontoret og alt andet, der er at gøre for at holde det store hus kørende, og Helle 
fortalte at alle lejerne er med til at skabe en god stemning i huset. 
Når der er så mange aktiviteter i huset, er der selvfølgelig meget arbejde med at gøre 
klar til at modtage dem og efterfølgende oprydning, slukke lys, lukke vinduer og døre. 
 
Carsten Møller Christensen overtog den videre beretning. Der arbejdes hårdt på, at 
Audonicon fremstår så flot, som tiltænkt, og derfor er det en fornøjelse at se, at der 
er blevet malet både inde og ude. 



I forbindelse med oprydning i nogle depoter, har det vist sig, at vi har mange fine 
billeder, og i stedet for at de står og samler støv, har vi hængt en del af dem op til 
glæde for alle. 
Det er også skønt, at vi kan konstatere, at seminariet får markant flere studerende. 
Når det går så godt, er det i høj grad på grund af de frivillige, der lægger et stort 
stykke arbejde, og som er med til at skabe den gode stemning i huset. Stor tak til 
dem alle. 
 
Poul Christensen fremlagde det reviderede regnskab. Han gjorde især opmærksom 
på, at der var et pænt overskud, selvom vi har haft store vedligeholdelsesudgifter til 
renoveringen af det ødelagt salgulv. 
 
Resultatopgørelse: 

Kontingenter og gaver 163.594 
Lokaleudlejning  604.203 

Indtægter i alt  767.797 

 
Løn- og personaleudg.   46.432 

Eksterne omk.  468.415 

Udgifter i alt   514.847 

 
Renteindtægter      2.562 
Renteudgifter  132.838 
 
Årets resultat   122.838 

 
Hele regnskabet kan fås ved henvendelse til kontor@audonicon.dk. 
 
Valg til bestyrelsen. Pernille Kampp, Rasmus Lading og Poul Christensen blev valgt 
ind i bestyrelsen. 
 
Valg af revisor. Ditte Vrist blev valgt til revisor. 
 
Der var ikke indkommet anliggender. 
 
Under eventuelt blev der bl.a. talt om Hvordan åbner vi op for Audonicon og 
antroposofien? - skriver vi i avisen – blander vi os i kulturlivet – møder folk på gaden 
– vigtigheden i at holde fast i Audonicon som antroposofisk sted. 
 
Der var megen snak om vigtigheden af mødet med andre – og grundlæggende var der 
positivitet omkring det blandede liv på stedet. 
 
Halfdan Olesen afrundede årsmødet med en rigtig god historie. 
 
Tak for et godt årsmøde! 
 

Hjertelige hilsner 

Bestyrelsen 
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