Referat af FFD’s generalforsamling
på Gymnastikhøjskolen i Ollerup den 18. september 2020

Valg af dirigenter / stemmetællere (pkt. 1)
Valg af dirigenter: Merete Østergaard fra Den Skandinaviske Designhøjskolen, og Lars Gjerlufsen
fra Den Rytmiske Højskole foreslås af bestyrelsen og vælges af generalforsamlingen.
Dirigenterne fastslår, at indkaldelsen til generalforsamlingen er rettidigt udsendt.
Hele årsmødet – og dermed også generalforsamlingen er imidlertid justeret til kun at vare én dag
og flyttet fra torsdag til fredag pga. af hhv. Corona og politikeres kalendere. Det vurderes dog ikke
at have indflydelse på rettidigheden i indkaldelsen.
Det indskærpes, at man hverken kan stemme via virtuel forbindelse eller fuldmagt.
Forslag til stemmetællere: Allan Jakobsen, Gymnastikhøjskolen i Ollerup, Jette Gøth, ISI
Idrætshøjskole, Ole Damgaard, Vejle Idrætshøjskole og Jacob Zakarias, Silkeborg Højskole.
Det pointeres, at man altid kan markere og kommentere fra salen ved at lægge sedler op på
dirigenternes bord. Der kan også markeres via den virtuelle forbindelse.
Hilsner er velkomne under eventuelt, hvor proceduren er som ovenstående.

Bestyrelsens beretning (pkt. 2) ved Lisbeth Trinskjær
Højskolerne har balanceret på afgrundens rand i månedsvis. Med hjertet i halsen, og uden
sikkerhedsnet, har vi igen åbnet vores døre for forventningsfulde elever.
Pakket ind i formaninger fra det samfund, som trak os væk fra undergang i 11. time, genkender jeg
frustrationen fra mine teenageår, når mine forældre mindede mig om, hvor heldig jeg var, og hvor
taknemlig jeg burde være. Også de havde ret. Men taknemlighed må ikke skygge for konstruktiv,
kritisk og kærlig spejling af den rundhåndede autoritet, uanset hvor storsindet redningsaktionen
var. Ikke mindst i lyset af hvor total krisen var i hele det danske samfund.
Krisen er endnu ikke forbi, og nu må tempoet skifte fra katastrofehåndtering til et langt og sejt
alarmberedskabstræk med procedurer, hvis grundighed enhver højskole vil finde fremmed.
Men vi må leve med det, hvis vi vil leve.
Mens vi spritter af, deler eleverne op i primærgrupper og håber, de ikke forelsker sig på tværs af
hinanden, mens vi sender sløje elever til testning og får højskolekøkkenerne landet over til at
hænge sammen, må vi ikke glemme at løfte blikket fra hverdagen.
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Coronakrisen har kostet det danske samfund enorme summer, og vi aner en fremtid, hvor de
globale udfordringer, klimakrisen og sammenhængskraften i vores egen andedam presser sig på
endnu hårdere end før. Samtidig skal regningen betales — de offentlige midler skal prioriteres
hårdt. Coronakrisen har indiskutabelt krævet hård styring og centrale løsninger. Det har været
forudsætningen for, at det danske samfund kom relativt helskindet gennem krisen.
Men er regeringen villig til at løsne grebet? Coronakrisen har forkortet alle processer helt ekstremt,
ikke mindst de politiske. Partilederne har sammen med regeringen holdt samfundets tømmer på
ganske få hænder, men nu er det på tide at bringe resten af Folketinget meningsfyldt i spil igen.
For hvad er egentlig planen?
Det er fristende for os højskoler at vende blikket indad nu. Vores skoler er fyldt til bristepunktet.
Det er tid til ”alle mand på dæk”. At finde de bedste veje til at holde højskole på en ordentlig måde
og med formål, vi brænder for, under de præmisser, som krisen sætter, indtil vi har en vaccine. Det
kræver mange kræfter, snarrådighed, kreativitet og mod.
Jeg håber, jeg tolker situationen pessimistisk, når jeg mærker den politiske trang til at styre vokse.
Jeg håber, at trangen til styrket styring ikke vil forhindre højskolernes mangfoldighed i at
blomstre. Jeg håber, at den tillid, det danske samfund traditionelt har mødt civilsamfundet med,
og den frihed, civilsamfundet nyder, vil forblive intakt. Jeg håber, at debatten om højskolerne som
elitebørnenes fristed ikke bare stivner i tom kritik, som kan legitimere nye krav, mål eller
økonomiske begrænsninger. Jeg håber, at det bliver en løftestang til omsider at få mulighed for at
realisere de tiltag, som højskolerne længe har kæmpet for, og som er med til at sikre, at højskolerne
ikke bliver forbeholdt de få.
Men vi kan ikke nøjes med at håbe. Vi er nødt til at løfte blikket — og hæve stemmen.
Først, vil jeg skrue tiden tilbage til månederne efter det telefonopkald, der ændrede det meste. På
vej ud af Netto, en helt almindelig onsdag. Statsminister Mette Frederiksen vil om en time lukke
landet ned, og når hun har gjort det, skal du bede alle Højskolerne om at lukke og sende alle hjem.
Corona
Corona gik fra sygdom til pandemi. Fra opmærksomhedspunkt, til dagordenssættende for alt. Det
var dramatisk for os alle at lukke ned og at sende alle hjem, med mange spørgsmål og ingen svar.
En tilstand vi på mange måder fortsat befinder os i.
Hvis alvoren ikke var gået op for alle, meldte den for alvor sin ankomst, da vi i FFD’s bestyrelse
mødtes på Brogården dagen efter, i skyggen af et aflyst forstandermøde. Simon Lægsgaard måtte
besvare en insisterende telefon – banken troede ikke på, at Brandbjerg ville komme gennem krisen
og ville minimere risiko. Den første truende højskolekonkurs var en realitet. Det var dag to.
I de følgende uger pressede vi på for afklaring i et Kulturministerium, hvor alle aktører stod ligeså
faretruende usikkert som vi, hos politikere, som skulle forholde sig til krisens totalitet og samtidig
skulle have sans for nuancer og særlige forhold. Jeg skal spare jer for alle detaljerne, I kender dem
ligeså godt som jeg. For hver dag i de uger, modtog I lange mails og opdateringer om, hvad vi
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vidste, hvad vi forsøgte, og hvad der var på vej. Og I sendte os opmærksomhedspunkter,
spørgsmål og opbakning retur.
Tak for hver eneste melding og spørgsmål. De var forudsætningen for, at vi står, hvor vi gør nu.
Vi fik sikkerhed for statstilskuddet for lukkeperioden, og vi fik en hjælpepakke til at supplere
erhvervsministeriets generelle hjælpepakker. Alle har vi mistet penge. Nogle også mange. Men
ordningerne holdt konkurserne fra døren.
Tak til alle jer, for jeres tillid og for det enorme ansvar, I klogt har forvaltet for jeres egne højskoler
og for skoleformen.
Tak til FFD’s bestyrelse, hver og en, for helt afgørende drøftelser, for hjælp, snarrådighed og fælles
overblik, som helt grundlæggende satte retning for alt arbejdet.
Tak til Elsebeth for ro og snilde, da du var tilbage på banen, efter du selv blev ramt af Corona, og
til Højskolernes Hus for hurtigt at flytte ressourcer, blive eksperter i retningslinjer og hjælpe os alle
med at gøre usikre tider tålelige.
Tak til Kulturminister Joy Mogensen, for sikring af statstilskuddet i nedlukningsperioden, selvom
vi endnu har til gode at kende modellen for udregningen. Tak for lydhørhed, for mange
telefonsamtaler undervejs og for en direkte linje når det brændte på.
Tak til Kulturministeriets Departement og Slots- og Kulturstyrelsen for utrættelig indsats, for
hurtige løsninger, for tæt dialog og for jeres store respekt og forståelse for skoleformen, uden
hvilken hjælpen aldrig ville have udfyldt sin intention.
Tak til ordførere og partileder, som på tværs af Folketinget kæmpede for at insistere på, at
Højskolerne skulle nådigt igennem. Her vil jeg gerne særligt fremhæve:
Jakob Mark, SF, Ellen Trane Nørby, Venstre, Mai Villadsen, Enhedslisten, Mai Mercado ,
konservative og Morten Østergaard, Radikale.
Næste skridt?
”I står med for stort et juridisk, og politisk, ansvar,” sagde Professor Flemming Conradsen for
nyligt. Professoren, som står i spidsen for det forskningsprojekt, vi hurtigt valgte at prioritere med
det sigte at erstatte antagelser med viden. Han indrammede meget præcist de hårdt tjente
erfaringer fra både Idrætshøjskolen Aarhus og Silkeborg Højskole.
Vi aner nu, at covid19 er uomtvistelig længe endnu. Og så meget mere bekymrende er det at
konstatere de udfordringer, vi har. Jeg vil særligt fremhæve tre:
1) Betydelige ekstra udgifter (karantæneværelser, værnemidler, ekstra rengøring og ikke mindst
køkken)
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2) Usikre præmisser – som det er lige nu, har vi ingen som helst sikkerhed for hverken statstilskud
eller kompensation for egenbetaling til eleverne, hvis vi bliver pålagt nedlukning som konsekvens
af et konkret smitteudbrud på egen højskole eller pga. stigning i smittetrykket i vores lokalområde.
3) Det er ikke enkelt at holde smitten på afstand: Loyalt i tråd med retningslinjer, som i nogen grad
ikke giver mening for de elever, der skal efterleve dem. Elever med en stor bullshit-detektor og i en
kultur, hvor kritisk tænkning er en del af vores DNA.
Vi VIL lykkes med det. Med inddragelse, aftaler, dialog og medansvar for helheden gør vi vores
bedste. Vi vil fortsat følge vores indsats med forskning, og vi vil dele den erfaring, vi skaber, med
hinanden og med andre.
Men vi vil OGSÅ udfordre, stille spørgsmål og insistere på, at det, vi skal lykkes med, er
meningsfuldt - ikke bare i teorien, på et kontor et sted, men også i vores nye levede hverdag på
højskolerne.
Det er IKKE bæredygtigt at møde lange svartider, tavshed, nølen, ubeslutsomhed og usikkerhed
hos de sundhedsmyndigheder, der skal være vores sundhedsfaglige kompas, når vi tager
beslutninger, der kan koste vores skoler livet.
Det er IKKE bæredygtigt, at vi INGEN sikkerhed har for, hvad præmisserne for nedlukning er. At
vi ikke ved, om vi overhovedet selv må eller kan træffe beslutninger, når ingen myndighed vil.
Det SKAL der findes løsninger på, og her er vi helt afhængige af samarbejdet med
sundhedsmyndighederne og Kulturministeriet.
Frihed
Højskolerne har altid opfattet sig selv som frie. Vi er selvejende institutioner. Med retten til at
skabe den højskole, vi vil, på det værdigrundlag, vi hver især har valgt. Det ligger fast.
Men samtidig har Coronakrisen mindet os om, hvor afhængige vi er. Afhængige af den økonomi,
staten understøtter højskolerne med. Af løftet om FRIHED i tillid. Af den politiske armslængde,
højskolebevægelsen har virket i igennem hele vores 175-årige historie. Af at kunne være frie
stemmer i samfundet på trods af Statens investering.
Vores præmisser er en delikat balance, der ingen selvfølgelighed har. Men Højskolernes FRIHED,
har ingen autenticitet. Vi må derfor vågne og gå balancen i BÅDE at tænke med OG at turde stå
imod.
Klimakrise & Bæredygtighed
Den globale vision for verdens tilstand i 2030 arbejder mange af jer allerede med på jeres højskoler,
for ambitionen om at afskaffe fattigdom, opnå ligestilling mellem kønnene, medvirke til at løse
klimakrisen, sikre rent vand, økonomisk vækst, ansvarligt forbrug og kvalitetsuddannelse fx er
ikke bare præsent og relevant for vores elevers fremtid – det er også en ambition, der kræver både
oplysning og handling at realisere.
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Jeg tror, at der også i vores midte findes dem, der er bange for at blive ”spændt for en politisk
vogn” i arbejdet med den globale vision. Og som jeg også antydede i min indledning, mener jeg, at
vi skal være meget opmærksomme på centralisering og øget politisk styring.
Mit håb er, at vi kan være vågne – eller ”WOKE”, som det vist hedder nu – kritiske og samtidig
bidrage, der hvor det er relevant og meningsfyldt for os. For vi er vel ikke imod kvalitetsuddannelse og rent vand, bare fordi ambitionen er samlet i en global og national pakke af mål?
I FFD vil vi i de kommende år derfor styrke indsatsen og bidraget - ikke ensrette den.
Vores opgave er at skabe gode muligheder for, at I kan skabe impact på de områder, I vælger at
arbejde med, på de bedst mulige præmisser.
Der er 10 år tilbage til at nå de ambitiøse mål. Netop nu. Og Coronakrisen har forværret
situationen. Men med Coronakrisen er der også ting, der står klarere; ikke mindst internationalt:
Voksende nationalisme, splittelse, fakta resistens, manipulation, alternative facts, mistillid og trods
fra befolkningsgrupper, som ikke har mange tilbage at stole på.
Fremmed for en nation, der har verdensrekord i tillid, måske? En nation, som lukkede
virksomheder og institutioner ned på få dage uden lovindgreb i tillid til, at økonomiske løsninger
ville komme.
Men en udfordring, der kalder på oplysning og folkelig forankring. Også ude i verden omkring os.
På en konference for en god uge siden overdrog 2030 panelet (som Højskolerne har plads i) den
danske udmøntning af verdensmålene til den danske regering med finansminister, Nikolaj
Wammen i spidsen. Han kvitterede med at annoncere, at de 17 verdensmål fremadrettet vil være
den overordnede målestok og overligger for det politiske arbejde. Alle lovsforslag skal derfor
fremover konsekvensvurderes i forhold til verdensmålene. Og så havde han disse to, for os særligt
væsentlige, budskaber:
1) Han varslede reformer af uddannelse og opkvalificering, for at sikre flere unge uddannelse og
flere voksne fodfæste på arbejdsmarkedet.
2) Og så delte han en klar erkendelse af, at det politiske niveau kan flytte meget lidt alene, at
coronakrisen har vist, hvor fuldkommen afhængig det politiske niveau er af markedet,
virksomhederne og civilsamfundet.
Derfor vi kan forvente et ”call” for bud på løsninger til den nationale indsats for 2030, som
forankres i Finansministeriet. 2030-panelets formand, professor Steen Hillebrandt har kaldt
verdensmålene for ”en mulighed, vi skal gribe”. Det tænker jeg også, at invitationen til at bidrage
her er for Højskolerne.
For netop nu i Corona krisens skygge ringer John F. Kennedys legendariske ord, kort før hans død,
måske endnu mere relevant:
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” (So,) let us not be blind to our differences --- but let us also direct attention to our common
interests, to the means by which those differences can be resolved. And if we cannot end now, our
differences, at least we can help make the world safe for diversity.
For in the final analysis, our most basic common link, is that we all inhabit this small planet. We
all breathe the same air. We all cherish our children’s future. And we are all mortal”
Vi HAR travlt. Ikke mindst med klimaet. Og Coronakrisen har sat meget tilbage, og begrænset de
økonomiske handlemuligheder. Men der ER ingen plan B. Og covid-krisen har vist os, at vi KAN
ændre vaner og handle resolut og samlet, når vi må.
Wammen citerede Bruce Springsteen - og det vil jeg også gøre: ”We can make it, if we run”
Højskole for flere
”Grundtvig ville vende sig i graven, hvis han så Højskolen i dag,” lød analysen fra tidligere
højskoleelev Lawand Hiwa Namo i Politiken i juli i år. Højskoleeleverne ligner hinanden,
højskolerne øger uligheden i samfundet med deres styrkelse af de unge, der allerede har gode
præmisser.
Kritikken blev fulgt op, af 3F’s fagblad i september med seniorforsker i social arv, Jens-Peter
Thomsens vurdering af, at højskolerne ikke bidrager til mødet på tværs af sociale lag, og at
højskolerne i dag primært appellerer til de højtuddannede familier. Artiklen stiller samtidig
spørgsmålstegn ved rimeligheden i, at samfundet bruger 663 millioner skattekroner om året på
højskolerne, når nu mere ulighed er effekten.
Bertel Haarder er enig i analysen og peger på behovet for fripladser og deltidsjobs til mindrebemidlede højskoleelever som mulige løsninger. Mens kulturminister Joy Mogensen efterlyser
forslag, der kan sikre en bred elevsammensætning, og peger på, at højskolerne også selv arbejder
på at sikre diversitet i elevgruppen.
”Højskole for flere ” er en vigtig indsats i de kommende år, for netop det møde på højskolerne, der
efterlyses her, er ikke bare en politisk ambition. Det er en ambition, vi selv har.
Jeg ved, at rigtig mange af jer har en enorm opmærksomhed på, at jeres højskoler ikke skal være
forbeholdt de få. Og at I arbejder med det dagligt.
Nogle af jer har også svært ved at genkende jeres højskoler i kritikken, fordi jeres fagsammensætning og fokus har skabt en meget mangfoldig elevsøgning. Men der ER grupper af unge og
midaldrende, for hvem Højskole er langt udenfor rækkevidde.
Vi i mange år nu kæmpet for at skabe nogle sprækker, nogle ordninger, som kan lette adgangen til
Højskole for de unge, som ikke kommer fra veluddannede, højskolevante hjem. Endnu uden
ordentligt gennembrud. Utallige modeller og forslag har vi udarbejdet. Og indimellem har vi også
været meget tæt på at lykkes. Men de ender altid i de samme to udfordringer: 1) strukturel
kassetænkning og 2) så er det bare dyrt.
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Så: Kritikken er rimelig nok. Vi deler ambitionen. Men vi KAN ikke flytte balancen alene!
Det er mit håb, at kritikken ikke stivner, at debatten ikke slutter her, at vi ikke tier kritikken ihjel –
og at vi må lykkes med at samle politisk opbakning – og andre samarbejdspartnere, hvis
politikerne stadig ikke kan hjælpe - men frem for alt at vi lykkes med at finde midler til at skabe
nye veje til Højskolen.
Paradoksalt nok oplever vi netop nu i det meste af skoleformen en meget stor søgning, som ikke
nødvendigvis øger skoleformens mangfoldighed. Flere af jer har peget på, at den for mange af jer
kommer med en pris. Først-til-mølle-princippet i en tid med stor søgning skævvrider nemlig
elevgrundlaget, så vi ser kønsbalancer på fx 10 / 90 og ingen plads til udfordrede unge.
Vi har taget den første kontakt med tilsynet for at afdække deres tolkning af spørgsmålet. Jeg er
glad for, at vi kan tale sammen om det, for vi må undgå, at lovens krav om åbenhed resulterer i
manglende mangfoldighed på vores skoler. Vi insisterer på at være en mangfoldig højskole.
Fællessang
Indforståethed, er som en usynlig, lukket dør. Men det er sivende tab, ofte også.
Fællessang, blev midt i Coronakrisen en præsent og relevant værdi for flere.
Succesen vil mange gerne tage æren for, og måske startede gen-forelskelsen i fællessangen i
realiteten længe før, pandemien ramte, men i virkeligheden er det ikke så vigtigt.
Fællessangen er vores mulighed for selvforglemmelse. For at træde ud af ”spotten” i det liv, vi selv
er omdrejningspunkt i, og hvile vores stemme i andres, at bygge bro, at gå på opdagelse i dybe
rødder, grundlæggende værdier af identitet, ånd og hjertesprog.
Og selvom DR nu har svært ved at styre deres trang til at sikre successen ved at skrue op for
kendisfaktoren og ned for deltagelsen. Og selvom de ikke ser, at netop kendissens performance
flytter ejerskabet til tolkningen af det, vi synger, fra den enkelte til performeren, så har mange
genfundet noget, de ikke vidste, at de savnede.
Højskolesangbogens 19. udgave er i trykken. Der kan ikke længere ændres på valget af de 150 nye
sange, den bringer med sig, på de sange, der er valgt fra, på de versioneringer, sangene nu har,
eller på de fortællinger, sangene får følge af. Det er kurateret modigt, kvalificeret nænsomt,
passioneret og respektfuldt af sangbogsudvalget. Og de afholdte seminarer til at skrive nye sange
har kastet 25 sange til 19. udgave af sig.
Det er et kæmpe ansvar både at sikre adgang til NY folkekultur med nutidens stemmer og
samtidig sikre den sangskat, som spejler det folk, vi er.
Investeringen er enorm. Også den økonomiske. Men Højskolesangbogen står stærkt. Og den
væver et unikt bånd rundt om vores fælles identitet, som var ved at glide ud af hånden på mange.
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Tusind tak til Sangbogsudvalget, til Jørgen Carlsen og Rasmus Skov Boring og dit team. Tak for en
kæmpe indsats og for poetisk kvalitetsbevidsthed! Jeg ved, at det var med bævende hjerte – men
sikre hænder – den sidste blåkopi blev sendt af sted til tryk. 120.000 eksemplarer i første oplag!
Hjemlighed & bopælspligt
Rødder, traditioner og unikke tilgange fortjener respekt og skal indimellem genfindes i den tid, de
skal fungere i. Således også den hjemlighed højskolerne kendes for. Netop hjemlighed, og
bopælspligt, har igennem de seneste år retteligt været genstand for debat. I virkeligheden oplever
jeg, at alle er enige om værdien af, at lærere og forstandere bor ved højskolerne, men hvordan vi
sikrer den værdi for fremtiden, har været genstand for ophedet debat. Efter en samlet debat på et
forstandermøde, før pandemien overskyggede alt, påtog en gruppe forstandere med forskellige
tilgange sig at få overblik over, hvordan vi kunne komme videre i arbejdet.
Birgit Fuglsbjerg, Rønde Højskole, har på vegne af hende, Mads Rykind Eriksen, Rødding
Højskole og Gitte Bitsch fra Livsstilshøjskolen Gudum givet tre handlepunkter videre til
bestyrelsen med forslag om at søge forstandernes opbakning til at:
1. Kortlægge hvilke incitamenter, der kan være eller skabes for, at højskoleforstandere og
lærere bor på og ved højskolen.
2. Afdække hvilke forhold på de enkelte højskoler, der opleves som et problem i forhold til
lovens krav i forhold til bopælspligt og boliger. En kortlægning af problemfeltet ønskes og i
forlængelse heraf en stillingtagen til, om FFD’s bestyrelse evt. skal arbejde videre med at
påvirke loven.
3. Tilrettelægge et udviklingsarbejde, der kan understøtte skolernes vigtige arbejde med
hjemlighed og nærvær i 2020 og frem.
Jeg giver her bestyrelsens løfte om fortsat at arbejde med klarhed, fælles vurderinger af
lovsjusteringer, stimuli af praksis og styrkelse af, at mange forstandere og lærere bor på
højskolerne - OG udvikling og fastholdelse af den nærhed, som altid har kendetegnet højskolerne,
nu med en meters afstand til de elever, vi vil engagere, inspirere, oplyse og have omsorg for. Og i
det lys er opgaven nok ikke blevet mindre.
Generalsekretærskifte
Siden sidste årsmøde sagde vi farvel til Niels Glahn som generalsekretær efter 12 års tro og
ihærdig indsats. Vi fik et utroligt stærkt ansøgerfelt. Og det er en stor fornøjelse, også i denne
sammenhæng, at kunne byde hjerteligt velkommen til Elsebeth Gerner Nielsen, som har været
FFD’s generalsekretær fra årsskiftet.
Mange har på det seneste udtryk deres glæde over vores gode, tætte, tillidsfulde samarbejde. Og
jeg tager nok ikke munden for fuld, når jeg konstaterer, at mange var spændte på forandringen.
Jeg er ikke i tvivl om, at vi har valgt den rette generalsekretær til den tid, højskolebevægelsen
navigerer i nu. Og jeg glæder mig over, at det er lykkedes også i dette samarbejde at undgå en
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klassisk territorial tilgang til samarbejde og balancer og i stedet være optaget af, hvordan vi står og
agerer stærkest muligt sammen.
For der er nok at gøre. Sammen kan vi gøre højskolebevægelsen endnu stærkere både som idé og
som institutioner. I FFD arbejder vi hver dag for at hjælpe den enkelte højskole maksimalt. Det
håber jeg, at I mærker. Ikke mindst i rådgivningen, som har arbejdet dag og nat i lang tid på at
sikre en fortolkning af hjælpepakkerne og af de sundhedsfaglige retningslinjer, som var
anvendelig!
Skal vi ikke give Thor og teamet en stor hånd?
Men opgaven er OGSÅ at arbejde udbudsdrevet – at vi sætter nye ting i søen, som er med til at
adressere de udfordringer, samfundet står med.
For Højskolen også er en idé, som skal ud til flere end dem, der er elever på højskolen. Vi er også
Højskole for samfundet.
Kristian Jensen sagde det præcist, der er også et samfund, vi er højskole for.
Det er derfor, vi - sammen med Efterskolerne og Friskolerne - har skabt Frirummet: Vi vil være
med til at sætte debatten om debatten til debat. Vi søger hele tiden relevante, nye samarbejdspartnere og partnerskaber, der kan få højskole til at leve ud over matriklen. Mere end 7 millioner
har vi inden for det sidste halve år hentet hjem til aktiviteter, som er med til at gøre højskolen
større og for flere.
Ideen og bevægelsen - Højskolerne må aldrig blive sig selv nok.
Derfor spurgte vi også, her til formiddag en stribe politikere, hvad DERES hedeste ønske til
Højskolerne er. Ikke for at blive spændt for snærende politiske vogne, men for fortsat, sammen i al
vores mangfoldighed og i en grundtvigsk vekselvirkning, at finde de rette balancer mellem den
interessevaretagelse, som er FFD’s opgave, den højskole, I praktiserer og udvikler.
Slutteligt
Vi virker i et univers, hvor det fulde omfang af et højskoleopholds betydning først lader sig måle
mange år efter, det er forbi. Hvor vi ved, at oplevelser kan præge vores valg, vores handlinger og
vores liv på en næsten umærkeligt stille, sivende måde. Hvis vi skulle måle højskoleopholdets
værdi i det øjeblik, opholdet var forbi, ville vi komme til kort.
Jeg indrømmer gerne, at der har været tidspunkter det sidste halve år, hvor jeg har tænkt: ”Skal
175 års højskole i Danmark gå til grunde på min vagt?” Og jeg er ret sikker på, at mange af jer har
haft den samme isnende frygt som jeg for de helt fantastiske højskoler, I hver især har holdt i jeres
hænder, igennem historisk usikre tider.
Ingen af os, er kommet igennem uden skrammer, og det er ikke slut endnu, men vi lever.
Tusind tak for det, til hver eneste af jer.
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Debat og godkendelse af beretning:
Mads Rykind-Eriksen, Rødding Højskole udtrykker sin tak til Lisbeth og bestyrelsen, der har
været på overarbejde i den senere tid. Zoommøderne har fungeret rigtig godt, og der har været
styr på tingene. Mads siger også tak for at løfte blikket fra corona til de store perspektiver.
Udtalt glæde over, at bopælstilknytningen stadig betyder noget for bestyrelsen, der har taget
arbejdsgruppens forslag til sig. Ser frem til hvilke incitamenter for at øge bopælstilknytningen, der
sammen kan arbejdes for. Emnet står nu i handlingsplanen, og der skal sættes skub i det.
Lisbeth: Det har ikke været ude af dagsordenen, men corona har fyldt. Tog det med i beretningen,
da det fortsat skal fylde, og der kan komme skub i det.
Mogens Sommer Madsen, Brande Højskole takker for beretningen og spørger Lisbeth, hvorvidt
hun vil arbejde for en fjernelse af betalingsloven.
Lisbeth: Tak for din insisteren på, at betalingsloven skal fjernes. Tror ikke på, at betalingsloven helt
skal fjernes, men vil i stedet arbejde på en ”permanent sprække”. Forsøg på alliance med KL.
Jakob Mejlhede, Grundtvigs Højskole taler for foreningens likviditetsbehov, der i forbindelse
med tryk af 120.000 sangbøger er temmelig stort. Opfordrer til, at så mange som muligt køber
sangbøger nu.
Derudover kan det være en mulighed at forudbetale kontingenter for næste år, hvilket også vil
sikre likviditet.
Lisbeth: Bakker op om likviditetsforslagene.
Kurt Willumsen, Uldum Højskole takker for en god beretning og foreningens – både bestyrelsens
og husets – slæb den sidste tid. Appel til bestyrelsen om at blive ved med at gå efter varige ting, fx
betalingsloven og FGU’en. Rigtig gerne mindre fokus på puljer og ordninger med evalueringer,
etc., der ofte bare er et plaster på såret.
Hans Christian Nielsen, Roskilde Festival Højskole: Vi kunne også – som skoleform – kigge
selvkritisk på vores omkostningsstruktur?
Lisbeth: Det har vi ikke gjort systematisk, siden vi startede Skoleindkøb, som blev stiftet, da vi
havde stigende omkostninger. Det har betydet store besparelser. Også stor tak til Efterskoleforeningen for hurtigt at byde ind i – og være en del af – dette.
Vi opruster den samlede økonomiske kompetence i sekretariatet med Ivan Jeppesen, Mariager
Højskole, der starter til efteråret.
Afstemning: Beretningen er godkendt.
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Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse (pkt. 3)
Ivan Jeppesen, Mariager Højskole, fremlægger regnskab 2019. Regnskabet er gennemgået og
påtegnet af både Deloitte og den folkevalgte revisor.
Der har været megen aktivitet i perioden, og det samlede resultat er et underskud på lige omkring
1 mio.
Forøgede bestyrelsesomkostning skyldes ny model for beregning af frikøb samt proces i
forbindelse med ansættelsen af en ny generalsekretær.
Øgede lokaleomkostninger grundet udvidelse af lejemålet og udbedringer i forbindelse med
arbejdsmiljø.
Kommunikationsafdelingen har anvendt lidt flere midler end budgetteret, hvilket især kan
tilskrives den nye kampagne.
Udviklingsafdelingen belaster regnskabet i mindre grad end forventet.
Der er ingen spørgsmål.
Afstemning: Godkendt.

Fremlæggelse af handlingsplan (pkt. 4)
Simon Lægsgaard, Brandbjerg Højskole, fremlægger foreningens handlingsplan. Den fulde
handlingsplan findes i årsmødehæftet, så dette er et udvalgt udpluk af to særlige indsatsområder:
Højskolen for flere:
Højskolerne er et rum, hvor unge kan mødes på tværs af normale skel og skabe sammenhængskraft og betydning. Men nogle gange sker det, at rummet ikke bliver så mangfoldigt. Foreningen
ønsker derfor både at arbejde for det mangfoldige, gensidige møde på højskolerne og at bane en
vej gennem de strukturelle og politiske forhindringer, der står i vejen for en større mangfoldighed.
Dette sætlige indsatsområde samler eksisterende og nye initiativer med samme fokus.
Foreningen ønsker bl.a., at det lange tilskud skal kunne udløses allerede efter 4-6 uger, så man kan
tiltrække elever, der er tilknyttet arbejdsmarkedet. Herudover også arbejde på en forsøgsordning
ift. betalingsloven, at fungere som et seriøst og reelt alternativ til FGU, sikre større mangfoldighed
ift. fx optagsproblematikker (når det åbne optag reelt står i vejen for en bredere elevgruppe) i
samarbejde med KUM, dele og optage ny viden om området samt arbejde fortløbende med,
hvordan vi kan nå nye målgrupper. En stor del af den nye kommunikationsstrategi handler om
dette, ligesom en række af FFD’s nuværende tilbud om fx kurser osv. videreføres.
Bæredygtighed:
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Indsatsen ligger overordnet set i tre spor:
1. Praktisk: Hvordan gør vi højskolerne mere bæredygtige i en miljømæssig forstand? Om at
inspirere hinanden på tværs af skoler, vidensdele og indhente inspiration udefra, så vi kan
træffe bedre og mere bæredygtige valg.
2. Bæredygtig dannelse: Hvordan sætter vi den bedste ramme for kursister, så de på et oplyst
og relevant grundlag kan træffe beslutninger og agere bæredygtigt? På baggrund af et
styrket natur- og menneskesyn skal de kunne arbejde med deres eget håb.
3. Forankring: Vi kan som bevægelse via fx folkeoplysningspulje, brobygning og samarbejde
forankre nogle folkelige bevægelser i den grønne omstilling i befolkningen. Vi skal have
eksempler på bæredygtig dannelse og have et civilsamfund, der kan løfte dette emne. Søge
indflydelse som bevægelse og enkelthøjskole. Vi vil søge fondsmidler samt forsøgs- og
udviklingsmidler, så projekter kan få den nødvendige volumen. Vi ønsker også at styrke
Højskolernes Bæredygtigheds-netværk. Vi vil også styrke det internationale samarbejde om
bæredygtighed; bl.a. gennem en klimafestival, der er i pipelinen.

Ovenstående er et udvalg af det, der larmer mest lige nu.

Spørgsmål til handlingsplan
Kommentar fra Kurt Villumsen, Uldum Højskole: I forlængelse af mangfoldighed savner Kurt en
international dimension. Vi vil gerne gøre vores elever til verdensborgere. Handlingsplanen for
det internationale område er for tynd. Corona gør, at vi har færre internationale elever, men en
måske bredere mangfoldighed i en dansk kontekst, men vi skal også videre end til Bornholm. Vi
bør kunne tage vores elever ud og møde den store forunderlige verden. Vi skal være
opmærksomme på dette, så vi som forening ikke bliver for opmærksomme på os selv indenfor de
danske lande-grænser. Ikke alt handler om klima, men der er masser af andre dagsordner som
korruption, fattigdom etc., som eleverne også skal kunne lære noget om.
Simon Lægsgaard: Der er ingen bevidst eller ubevidst nedprioritering af det internationale i
højskoleforeningen og handlingsplanen. En del af det internationale ligger bare under bæredygtighedsindsatsen; det kommer ikke til at fylde mindre.
Merete Østergaard, Den Skandinaviske Designhøjskole: Appel til hele foreningen om at få
#metoo ind i handlingsplanen. Vi kan ikke lade være med at tage det ind i vores arbejde. Det har
noget med os at gøre, det har noget med vores elever at gøre, det har noget med vores ansatte at
gøre. Vi skal tage det ind i vores arbejde.
Simon Lægsgaard: For et par år siden spurgte vi på et forstandermøde, om der var behov for at
tage dette op. På det tidspunkt var der ikke et behov, men i går besluttede bestyrelsen, at tiden må
være ved at være moden. Og der er nok at tale om.
Mogens Sommer Madsen, Brande Højskole: Spændende med flygtningegrupper – er det noget, I
har overblik over potentialet af?
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Simon Lægsgaard: Gruppen er der, og som Jacob Mark også pointerede, kommer der givetvis
flere, men hvor stor gruppen er, ved vi ikke.
I 2019 var 17 % af eleverne på de danske højskoler internationale. Det er ikke FFD’s ønske, at vi
skal have færre. Intentionen er, at vi skal have ligeså mange efter corona som før.
Det med rejser tages op i bæredygtighedsudvalget. Kan vi arbejde med en bæredygtig dagsorden
uden at isolere vores elever fra verden?

Indkomne forslag (pkt. 5)
Der er udsendt to forslag fra bestyrelsen. De er indmeldt rettidigt.
Vedtægtsændringer følger regler i §8.
FORSLAG 1: At der gives mulighed for, at generalforsamlingen kan gennemføres digitalt, hvilket
der i år kunne have været brug for med baggrund i corona.
Tilføjelse til §5: ”Det kan i særlige tilfælde besluttes, at generalforsamlingen gennemføres digitalt”.
Forslaget blev vedtaget.
FORSLAG 2: At ordinær generalforsamling flyttes fra 2. kvartal til efteråret af praktiske årsager.
Ændring af §5: ”... Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i perioden 1. september til 30.
november ...”
Indledningen i §5 vil således blive:
Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt i
perioden 1. september til 30 november og indkaldes med 30 dages varsel ved skriftlig meddelelse og
udsendelse af dagsorden til højskolerne og personlige medlemmer. Det kan i særlige tilfælde besluttes, at
generalforsamlingen gennemføres digitalt.
Forslaget blev vedtaget.
Begge indkomne forslag blev således vedtaget, og det betyder, at vedtægtsændringerne træder i
kraft ved generalforsamlingens ophør.

Fremlæggelse af budgetforslag og fastsættelse af medlemskontingent og skolekontingent (pkt
6)
Budgettet er berammet til at gå i 0. Stigning i indtægter på 6% og i udgifter på 1%. Det er et
konservativt budgetforslag, hvor vi tager udgangspunkt i, hvad vi med sikkerhed ved.
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Forslaget er med udgangspunkt i uændrede kontingenter for både skoler og personlige
medlemmer. Den forventede højere kontingentindbetaling dækker over nye skolemedlemsskaber
og tager ikke højde for eventuelle stigninger i årselevtal.
Administrationsbidraget fra projekter vil falde, da Frirummets bevilling ikke er blevet forlænget,
og bidraget herfra således bortfalder fra 1/1 2021.
Der forventes hverken aktie- eller renteafkast; vi har allerede afhændet de fleste aktier. Eventuelt
bliver vi også nødt til at sælge obligationerne for at sikre likviditeten ifm. udgivelsen af ny
højskolesangbog.
Flere indtægter ifm. nye udgivelser i forlaget, men også øgede udgifter.
Bestyrelsesudgifterne falder i 2021
Lokaleudgifter og basisudgifter falder.
Rådgivningen styrkes ved ansættelse af Ivan Jeppesen
Udviklingsafdelingens udgifter stiger – projekter er faldet væk, som vi så selv skal finansiere.

Ingen spørgsmål eller kommentarer.

Vedtagelse af budget (pkt. 7)
Medlemskontingent vedtaget
Skolekontingent vedtaget
Budget vedtaget

Valg af formand og bestyrelsesmedlemmer og evt. suppleanter (pkt. 8, 9, 10 og 11)
Opstillede kandidater kan findes her: https://www.ffd.dk/media/26712/20-kandidatliste.pdf.
Teksten er ligeledes vedhæftet nederst i dette dokument.
Alle opstillede kandidater er lovligt opstillede og rettidigt udsendt.
Pkt. 8 FORMAND:
Valgperiode udløber for: Lisbeth Trinskjær, forstander, Ubberup Højskole (genopstiller)
Lisbeth blev valgt uden modkandidat.
VALG AF BESTYRELSESMEDLEMMER:
Pkt. 9 Valgt af skolerepræsentanter:
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Valgperioden udløber for:
Simon Lægsgaard, forstander, Brandbjerg Højskole (genopstiller)
Nana Alsted, Jyderup Højskole (genopstiller ikke)
Hertil opstiller Birgit Fuglsbjerg, forstander, Rønde Højskole.
Simon og Birgit blev valgt uden modkandidater.
Pkt. 10 Valgt af personlige medlemmer:
Valgperioden udløber for:
Peter Sebastian, forretningsudvikler, Vejle Idrætshøjskole (genopstiller)
Søren Winter Larsen, forstander, Odder Højskole (genopstiller ikke)
Stig Kaufmanas, efterskoleleder, Sejergårdens Musikefterskole - ønsker at udtræde
Hertil opstiller Claus Staal, lærer, Den Internationale Højskole og Ole H.B. Andreesen, lærer,
Askov Højskole.
Peter Sebastian, Claus og Ole blev alle tre valgt uden modkandidater og stemmerne blev fordelt, så
de sidder som følger:
-

Peter Sebastian Petersen, forretningsudvikler, Vejle Idrætshøjskole, valgt for 2 år
Claus Staal, lærer, Den Internationale Højskole, valgt for 2 år
Ole H.B. Andreesen, lærer, Askov Højskole, valgt for 1 år

SUPPLEANTER
Da der ikke var indkommet kandidater inden generalforsamlingen, er det ifølge vedtægterne op til
generalforsamlingen at finde kandidater til pladserne som hhv. 1. og 2. suppleant.
-

Ivan Jeppesen foreslår Helle Ehlers fra Testrup Højskole
Jakob Mejlhede foreslår Astrid Levin, Roskilde Festival Højskole

Begge blev valgt uden modkandidater, og stemmerne fordelte sig, så Helle er 1. suppleant, og
Astrid er 2. suppleant.

Eventuelt (pkt. 13)
Hilsen fra Torben Vind Rasmussen, formand for Efterskoleforeningen. Vi er som et fabeldyr med
mange ansigter og kun én krop – vi kan kigge på hinanden med kærlighed og glæde. Vi vil
hinanden det godt. Nogle har på et tidspunkt spurgt: ”Hvor gode venner er efterskolerne og
højskolerne egentlig?” – Det spørgsmål giver slet ingen mening; vi er hinandens forudsætninger.
Vi er som fabeldyret. Vi er samme bevægelse. De frie skoler har kigget på hinanden med større og
større interesse. Mere end venner. Vi deler fælles blod. Tak fordi vi må være med. Tak for en
blændende beretning. Tak fordi I arbejder ufortrødent for at styrke den krop der udgør vores
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bevægelse. Vi står overfor forandringer – og vi skal sikre, at vi gør det nedefra og op. Tak for
samarbejdet og for at dele skæbne, og tak for at arbejde så hårdt for de samme mål.
Peter Bendixen, formand for Dansk Friskolerne: Tak for at vi kan være med i Syng, spis og snak.
Tak for Frirummet. Vi skal kigge på børn og unges virkelyst. Hvad er vores fælles snitflader? Vi
skal undersøge, hvad der er fælles og samarbejde om det. Deler bekymringen om, at de frie skoler
kun er for eliten. Glæder mig til fælles bestyrelsesmøde i oktober. Tak for samarbejde og venskab.
Ole Pedersen, Den frie Lærerskole: Tak for invitation. Der er ting, vi kan gøre i de frie skoler, men
også ting, vi ikke kan gøre, hvis vi stadig skal være frie skoler. Opfordring til at flere højskoler
tager elever fra Den frie Lærerskole i etårige praktikforløb, der er også 3-ugers praktikforløb. Ring
til os.
Lisbeth med afsluttende bemærkninger:
-

-

Tak til de to dirigenter!
Tak til Ole, vi er en del af et fællesskab, Torben, som søskende ikke altid let, men vi har
brug for hinanden, og Peter godt med SSS og godt, vi skal arbejde videre mere politisk.
Tak til Birgit, Helle, Claus og Ole og alle de nye. Tak til Stig og Nanna for jeres indsats, I
har begge fået jobs udenfor højskolerne og stopper i bestyrelsen. Og tak til Søren som også
stopper, du vil blive savnet for dine kvalificerede bidrag.
Tak til Højskolernes Hus for fleksibilitet etc.
Tak til Lis for musikken
Tak til Ollerup og hele Uffe Strandbys hold, tak for fleksibilitet
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