Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling
Vrå d. 2. sep. 2022
Kære medlemmer af Vrå Højskoles skolekreds.
Vrå Højskoles bestyrelse indkalder hermed skolekredsens medlemmer til ekstraordinær generalforsamling.
Tid:
Sted:

20. september kl. 18.30-19.00
Kvisten, Højskolevej 1, 9760 Vrå

Baggrund
Efter flere måneders uro om højskolens fremtidige økonomi, kunne vi i juni 2022 konstatere, at Vrå
Højskole får mulighed for at ride stormen af. I efteråret 2021 opdagede højskolen, at der under den
tidligere ledelse var sket fejl i administrationen af tilskud fra staten, og at det har været håndteret på en
måde, som bestyrelsen ikke kan stå inde for.
Derfor gjorde vi Slots- og Kulturstyrelsen opmærksom på fejlen og bad om lov til at rette den og betale
tilbage. Samlet drejer det sig om 5,4 mio. kr. for tre skoleår i perioden 2017-2020. Slots- og Kulturstyrelsen
har imødekommet vores ønske om en 8-årig afdragsordning uden rentetilskrivning. Det vil naturligvis
påvirke hverdagen på skolen, men vi kan stadig drive en god skole og give vores elever et ophold af høj
kvalitet.
Ud over tilbagebetalingen er det et krav fra styrelsen, at der udpeges en ny revisor for højskolen. Ifølge
skolens vedtægter vælges revisoren på generalforsamlingen – derfor denne ekstraordinære
generalforsamling med kun ét punkt på dagsordenen.
Bestyrelsen foreslår at pege på BDO Brønderslev, der har erfaring fra samarbejde med en række andre
højskoler.
Vi er i bestyrelsen glade for den velvilje og gode dialog, vi har mødt hos både Slots- og Kulturstyrelsen og
Sparekassen Danmark, der begge har vist stor forståelse for den vanskelige situation, højskolen befinder sig
i. Med afgørelsen fra styrelsen tror vi på, at vi kan skabe en økonomisk bæredygtig fremtid for Vrå Højskole.

Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af revisor.
3. Eventuelt

Tilmelding
Tilmelding til den ekstraordinære generalforsamling kan ske til skolens kontor på tlf. 9898 1010 eller
info@vraahojskole.dk senest den 19. september 2022.
På vegne af Vrå Højskoles bestyrelse
Anne Marie Heide Hviid, bestyrelsesleder
PS. Sæt kryds i kalenderen lørdag d. 5. nov. 2022, hvor Vrå Højskole fejrer sit 150 års jubilæum.

