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Låneforeningen for
Brandbjerg Højskole
- den langsigtede løsning på Brandbjergs økonomiske udfordringer

Folkeaktier
Ildsjælene i Brandbjerg Højskoles Elevforening og Brandbjerg Højskoles Venner er gået
sammen om at etablere ’Låneforeningen for Brandbjerg Højskole’, der sælger folkeaktier til
private og modtager sponsorater eller investeringer fra virksomheder samt donationer fra
fonde. Formålet er at rejse tilstrækkelig kapital til at sikre skolens langsigtede økonomi og
vedligehold af bygninger, så der fortsat kan laves højskole i verdensklasse på Brandbjerg.
Det er afgørende for at Brandbjerg Højskole består på længere sigt, at skolens bygninger
renoveres i den kommende årrække. Dette har Brandbjerg Højskole af økonomiske grunde
svært ved, da de slæber rundt på en gammel og dyr kortfristet gæld, der blev etableret i
90’erne og indtil midten af 00’erne inden Simon Lægsgaard blev forstander og de
nuværende medarbejdere ansat (læs mere på www.brandbjerg.dk/bevarbrandbjerg). Dette
problem skal løses for at bevare Brandbjerg – og det er derfor Låneforeningen for
Brandbjerg Højskole er blevet etableret.
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Sådan fungerer folkeaktien
Folkeaktien er kort sagt en mulighed for at yde et lån til Brandbjerg Højskole. Det fungerer
ved at du stiller en portion penge til rådighed for højskolen i 5 år- minimum 5.000 kr.
Lånet er rente– og afkastfrit i løbetiden, hvilket betyder, at du får refunderet det beløb, som
du investerer, når låneperioden udløber. Du støtter med andre ord skolen, fordi du synes
det er meningsfuldt – og fordi du får andre former for afkast på din investering.
Alle folkeaktionærer i Låneforeningen for Brandbjerg Højskole får adgang til den årlige
generalforsamling og folkeaktionærfest, som er en hel dags klassisk højskole med foredrag
og festmiddag.
Bidrager du med mere end 5.000 kr., får du særlige rabatter og adgang til arrangementer
på Brandbjerg Højskole afhængigt af, hvor meget du indskyder i Låneforeningen.
Jeres og alle andre folkeaktionærers bidrag opbevares på Låneforeningens konto indtil det
af bestyrelsen skønnes, at tiden er moden til at investere dem i højskolen. Pengene udlånes
først, når det er klart at højskolen kan rejse likviditet til at genstarte deres økonomiske
grundlag og dermed indgår de i den langsigtede redningsplan for at bevare Brandbjerg.
Skulle Brandbjerg gå konkurs under Corona-krisen, betaler Låneforeningen alle
folkeaktierne tilbage til aktionærerne. Der er altså ikke nogen kortsigtet risiko for at
pengene tilfalder andre kreditorer.
Efter 5 år tilbagebetaler Brandbjerg Højskole lånet, så du og de andre folkeaktionærer får
det beløb tilbage, som hver især har indskudt. Dette betinges selvfølgelig af, at Brandbjerg
Højskole fortsat er i drift, når låneperioden udløber.

Sådan køber du folkeaktier i Brandbjerg
Højskole
1.

Udfyld købsformularen (på www.brandbjerg.dk/koeb-folkeaktie) hvor du vælger
hvilken folkeaktie du ønsker samt hvor mange

2. Indbetal det samlede beløb for folkeaktien til det fremsendte konto nr.
3. Når Låneforeningen for Brandbjerg Højskole har modtaget indbetalingen, vil den
fysiske folkeaktie (indskyderbevis) blive sendt til adressen, som du skriver i
købsformularen

Kontakt os
Har du spørgsmål til folkeaktierne eller brug for mere viden om Låneforeningen, så kan du
skrive til folkeaktie@brandbjerg.dk eller ringe på telefon 54 30 02 72 for at tale med
bestyrelsen.
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Vilkår og betingelser
De indskudte midler forvaltes af:
Låneforeningen for Brandbjerg Højskole
CVR-nr.: 41243406
Formand: Maria Julie Sørensen
Foreningens forvaltes efter vedtægterne som kan finde på www.brandbjerg.dk/folkeaktie
Øverste myndighed er foreningens generalforsamling, hvor alle aktionærer har stemmeret
ifølge gældende vedtægter.
Dette dokument beskriver vilkår og betingelser for aktionærer i låneforeningen. Der
udsendes løbende opdateringer fra Låneforeningens formand til folkeaktionærerne.

Generelle betingelser
−

Aktien betegnes som 100 % risikovillig.

−

Indskuddet overføres til Låneforeningen for Brandbjerg Højskole som efterfølgende
administrerer pengene og stiller dem til rådighed for Brandbjerg Højskole.

−

Der stilles ingen garantier for tilbagebetaling af lånet.

−

De herunder definerede aktionærfordele kan IKKE veksles til kontanter.

−

De herunder definerede aktionærfordele gælder til og med d. 31/12 2026.

−

De herunder definerede rabatter kan ikke kombineres med andre rabatter til
Brandbjerg Højskole.

−

Aktionærfordele kan ikke veksles til andre ydelser på Brandbjerg.

−

Folkeaktien kan kun sælges eller overdrages med bestyrelsen af Låneforeningens
samtykke.

−

Man er meget velkommen til at købe flere af samme aktie, hvis man f.eks. ønsker
gratis entre til Brandbjerg Højskoles åbne arrangementer for 2 personer (2 x 10.000
kr.). I så fald udstedes 2 stk. Indskyderbevis.

−

Kun en person kan gøre brug af aktionærfordelene medmindre andet er opgivet i
de specifikke fordele herunder. Dette gælder også hvis der er påtrykt to eller flere
navne på indskyderbeviset.

Aktionærfordele
Der gives som udgangspunkt ikke økonomisk udbytte til aktionærerne, men derimod
adgang til en række arrangementer og rabatter på korte og lange kurser, samt konferencer
alt efter størrelsen på det beløb, som du indskyder i Låneforeningen. Nogle fordele er dog
fælles for alle folkeaktionærer:
−

Mulighed for at sende en repræsentant til den årlige Folkeaktionærdag i marts eller
april måned på Brandbjerg Højskole. Her afholdes generalforsamling i
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Låneforeningen for Brandbjerg Højskole, der vil være højskoleforedrag og workshops, og dagen sluttes af med en festmiddag og folkeaktionærfest.
Arrangementet er gratis, og der er mulighed for at tilkøbe overnatning.
−

Alle folkeaktionærer modtager et smukt dekoreret indskyderbevis med motiv af Ib
Spang Olsen, der har tegnet indtil flere tegninger af Brandbjerg Højskole. Design af
Amanda Høllund Hjeds. Indskuddets størrelse samt navn på folkeaktionæren vil
fremgå af beviset. Såfremt det ønskes, kan indskyderbeviset fremsendes per post.

Særlige fordele:
Folkeaktie
5.000 kr.

Aktionærfordele
1. Adgang til den årlige Folkeaktionærdag på Brandbjerg Højskole.
2. Smukt dekoreret folkeaktie med motiv af Ib Spang Olsen.

10.000 kr.

1.

Adgang til den årlige Folkeaktionærdag på Brandbjerg Højskole.

2. Smukt dekoreret folkeaktie med motiv af Ib Spang Olsen
3. Navngiv dit eget værelse. Brandbjerg har 110 værelse og nu kan du få
dit eget. Du får mulighed for at navngive værelset indenfor disse tre
kategorier: ‘Demokratitænkere’, ‘Højskolesangbogen’ og ‘Brandbjergs
natur’. Der opsættes et skilt med navnet på værelset samt
folkeaktionærens navn (såfremt dette ønskes). Brandbjerg Højskole
forbeholder sig retten til at afvise navne.
4. Gratis entre for en person til alle åbne arrangementer på Brandbjerg
Højskole, inkl. kaffe og kage, hvis dette serveres til det pågældende
arrangement. Hvis der serveres frokost- eller aftensmåltid, som en del af
arrangementet, kan der forekomme ekstraudgifter. Denne rabat kan
kun benyttes af de personer hvis navne er påtrykt indskyderbeviset.
Såfremt der fremgår to navne af indskyderbeviset, kan man fra gang til
gang vælge hvilken af aktionærerne, der gør brug af aktionærfordelen.
Denne aktionærfordel kan ikke overdrages. Tilmelding til
arrangementer er nødvendig. Der tages forbehold for udsolgte
arrangementer.
ELLER
20% rabat på et af Brandbjergs ugekurser. Rabatten kan kun benyttes
en gang. Rabatten kan overdrages til hvem holderen af
indskyderbeviset ønsker. Overdrages rabatten oplys da venligst navn
samt folkeaktienummer. Der tages forbehold for udsolgte kurser.
Afbudsregler følger Brandbjerg Højskoles generelle afbudsbetingelser.
Rabatten kan kun benyttes til kursusbetaling og ikke evt. tilkøb.
Første gang en af ovenstående aktionærfordele benyttes betragtes det
som et bindende valg. Dette kan ikke omgøres.
25.000 kr.

1.

Alle folkeaktionærer får adgang til den årlige Folkeaktionærdag på
Brandbjerg Højskole.
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2. Smukt dekoreret folkeaktie med motiv af Ib Spang Olsen
3. 15% rabat på skolepengene pr. uge på et langt kursus på Brandbjerg, 12,
14, 19 eller 24 uger. Rabatten omfatter ikke indmeldelse, rejser,
materialegebyr og elevernes aktivitetspulje. Rabatten kan kun benyttes
en gang. Rabatten kan overdrages til hvem holderen af
indskyderbeviset ønsker. Overdrages rabatten oplys da venligst navn
samt folkeaktienummer. Der tages forbehold for udsolgte kurser.
Afbudsregler følger Brandbjerg Højskoles generelle afbudsbetingelser.
ELLER
50% rabat på et af Brandbjergs ugekurser. Rabatten kan kun benyttes
en gang. Rabatten kan overdrages til hvem holderen af
indskyderbeviset ønsker. Overdrages rabatten oplys da venligst navn
samt folkeaktienummer. Der tages forbehold for udsolgte kurser.
Afbudsregler følger Brandbjerg Højskoles generelle afbudsbetingelser.
Rabatten kan kun benyttes til kursusbetaling og ikke evt. tilkøb.
Førstegang en af ovenstående aktionærfordele benyttes betragtes det
som et bindende valg. Dette kan ikke omgøres.
50.000 kr.

1.

Alle folkeaktionærer får adgang til den årlige Folkeaktionærdag på
Brandbjerg Højskole.

2. Smukt dekoreret folkeaktie med motiv af Ib Spang Olsen
3. Gratis eftermiddags- eller formiddagsaktivitet til din fest, seminar,
møde eller kursus, som afholdes på Brandbjerg. F.eks. foredrag fra en af
Brandbjergs mange undervisere, sangaften med en af vores
musikundervisere, teambuilding aktivitet faciliteret af Brandbjerg og
meget andet. Aktiviteterne kan rumme maksimum 40 deltagere. Kan
kombineres med en heldags konference, forplejning, overnatning og
meget andet. Kontakt vores konferencecenter for at høre mere. Kan
kun benyttes en gang.
100.000 kr.

1.

Alle folkeaktionærer får adgang til den årlige Folkeaktionærdag på
Brandbjerg Højskole.

2. Smukt dekoreret folkeaktie med motiv af Ib Spang Olsen
3. Gratis halvdagsmøde eller arrangement på Brandbjerg Højskole for op
til 20 personer. Mulighed for at starte dagen om morgenen med
morgenbrød samt formiddagskaffe og en skøn frokost. Eller starte
mødet om eftermiddagen med eftermiddagskaffe og aftensmad (1 ret)
fra Brandbjergs økologiske køkken. Begge pakker indeholder gratis
parkering, Wifi, samt udlån af av-udstyr. Mødet kan evt. udvides til
heldagsmøde eller overnatning. Kontakt vores konferencecenter for at
høre mere. Kan kun benyttes en gang.

Ønsker du at donere større beløb (mere end 100.000 kr.) så kontakt
folkeaktie@brandbjerg.dk eller ring på telefon 54 30 02 72 for at høre mere.
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