
Beretning på Sdr. Feldings efterskoles generalforsamling. 
 
 
 

Velkommen til generalforsamlingen i en noget anden udgave end vi havde håbet på, men 
Corona spænder ben for at vi kan forsamles på den rigtige måde og i sin traditionelle form på 
efterskolens matrikel. Jeg håber, at I derfor lytter og kigger med via den digitale linie i en 
forkortet version af generalforsamlingen, hvor vi kaster blikket mod 2020. 
 
Der bredte sig en helt fantastisk stemning på skolen for ca. 14 dage siden. Og det skal siges, at 
det ikke har relation til 2020, men det er svært ikke at få den gode nyhed ud nu. Det er 
lykkedes os at få eftergivet en gæld på knap 3 mio. kr. hos 3F mod at vi kom med 1,5 mio. kr.  
3F ønsker at støtte os i vores bestræbelser hen imod en ombygning og modernisering af 
skolen. Den succes fejrede bestyrelse og personale med kransekager, jordbærtærter og søde 
bobler. 
 
Det er ikke hverdagskost for skolen at have oparbejdet en stor likviditet, men det er lykkedes 
med en kombination af stram økonomisk styring, fastholdelse af flere elever en budgetteret 
samtidig med at anlægsaktiviteter er reduceret til et minimum grundet det  arbejde der har 
pågået i byggeudvalget. 
 
Byggeudvalget har fortsat sit store arbejde fra 2019 med henblik på at lave et oplæg til 
ombygning og modernisering af Sdr. Feldings Efterskole. Det er nu klar og der er også valgt en 
arkitekt til at komme med et skitseforslag. Det finder sted i maj og juni måned. Vi går en 
spændende tid i møde, men jeg vil gerne kraftigt understrege, at der er lang vej til første 
spadestik, da hele finansieringsdelen bliver en gordisk knude. Belåningsprocenten til 
finansiering af efterskoler ligger betydeligt under det vi kender fra parcel- og fritidshuse og 
egen formåen er også et vigtigt element. Vi har allieret os med en fundraiser, så vi håber, at 
alle de håndtag vi kan rykke i tilsammen gør, at vi kan komme i mål med vores ønsker og 
drømme til en fremtidig efterskole. 
 
Som noget helt nyt veksler vi 2 passive suppleanter til 2 aktive suppleanter, som i fællesskab 
med bestyrelsen skal tage del i de opgaver vi fremover skal have løst. Vi ønsker med denne 
løsning af få flere skuldre til at bære flere og flere opgaver og det er også målet at skabe en 
øget synlighed til vore interne og eksterne arrangementer. 
 
Efterskolernes dag i september 2020 og efterskolernes aften i januar 2021 blev aflyst og det 
er normalt der, hvor vi får rigtig mange kontrakter på plads og det har givet en smule 
bekymringer for om Corona også her skulle få en afsmittende effekt. Den bekymring er blevet 
gjort til skamme  - 118 af 122 pladser er besat. De 4 ledige plader er reserveret til drenge og 
der er 11 piger på venteliste. Jo, der hersker en vis optimisme på Sdr. Feldingvej 32. 
 
Corona har skygget for rigtig meget i 2020 og det har været en vanskelig omstilling for hele 
personalet og ikke mindst eleverne at skulle håndtere hjemmeundervisning og det mentale i 
at være på efterskole derhjemme. Det er heldigvis lykkedes på fornem vis at få det hele til at 
fungere og stor ros til alle involverede. 
 



Det er vigtigt for mig at fremhæve den store indsats, som hele personalet yder hver eneste 
dag, for at de unge kan få den allerbedste oplevelse og give dem et stort skub til deres 
kundskaber, som både kan danne og uddanne dem. 
 
Også en stor tak til samarbejdet med Asbjørn, Maiken og Laila(lærerrepræsentant). Det er 
virkelig en fornøjelse. 
 
Engagement og fleksibilitet i en travl 2020. 
 
Jan Andersen Formand for Sdr. Feldings Efterskole  


