Vrå Højskoles Venner

Formandens beretning
Mit navn er Michael Gammelgaard Vielsted. Jeg tiltrådte som formand i efteråret 2021. Siden da
har bestyrelsen arbejdet hårdt på at skabe og støtte engagement omkring højskolen. Igen har der
været en del udfordringer i forbindelse med corona, men samtidig blev det også tiden, hvor vi
endelig kunne begynde at se slutningen på pandemien.
 Efter en længere pause blev fællesspisningerne endelig genoptaget. Vi oplever, at der
hurtigt er kommet interesse igen. På grund af stigende fødevarepriser hat vi set os
nødsaget til at hæve prisen på entre til 50kr for medlemmer og 75 for ikke-medlemmer,
men også dette er blevet taget godt imod.

 Der er kommet nye regler for foreningsarbejde, særligt i forbindelse med pengeinstitutter.
I den forbindelse har vi arbejdet hårdt på at efterleve alle gældende regler og forordninger.
Stor tak til Torben for at lede arbejdet og kommunikationen med sparekassen og med
Mobile Pay.
 Igen i år har foreningen støttet op omkring Højskolens arbejde med økonomisk støtte til
materialer og udstyr.
Det drejer sig bl.a. om:
- højskolesangbøger til synsbesværede og til blinde.
- Udvidelse af teleslyngeanlægget til fordel for hørehæmmede elever.

 I samarbejde med højskolen er der blevet oprettet legater til udvalgte elever – altså
økonomisk støtte til særligt trængende eller værdige. Det drejer sig om 2 legater af hver
8.000 kr.

 Medlemstallet er er stabilt i forhold til sidste år. Der er netop blevet sendt kontingent ud
for 2022 og først når alle har betalt, kan vi give et mere konkret antal. Dog ser det ud til, at
medlemstallet ikke har forandret sig, hvilket vi er glade og stolte over.
 Bestyrelsen har kigget på sin egen kommunikation med medlemmerne og har fundet, at
der er plads til forbedringer. Derfor har vi iværksat en særlig Facebookgruppe for alle
foreningens medlemmer. Det er planen, at en stor del af den kommunikation der tidligere
har fundet sted via mail, i fremtiden skal gives via opslag i denne gruppe. Jeg vil derfor
bede jer alle om at melde jer ind i gruppen. Gruppen hedder Vrå Højskoles Venner.
 Tiden der kommer: Sammen med højskolen glæder vi os til at fejre højskolens 150 års
jubilæum og arbejder på at støtte op om højskolens arbejde med at forberede og
koordinere begivenhederne i denne forbindelse.

