
Generalforsamling 2022. 
 
 
Generalforsamling i 2020 fik vi lov til at udskyde til efteråret pga Corona og sidste år satte 
Corona en stopper for en fysisk generalforsamling, så vi måtte klare den via et online møde. 
Og nu er vi endelig tilbage i det velkendte mønster. 
 
2021 bød på mange højdepunkter og jeg vil komme med de væsentligste nedslag. 
 
Ved denne tid sidste år fik vi et administrativ tilsagn fra 3F om at de gerne ville imødekomme 
vores anmodning om at eftergive halvdelen af gælden svarende til knap 1,4 mio. kr. mod at 
efterskolen kom med et tilsvarende beløb, gælden var på ca. 2,8 mio. kr. Endelig tilsagn kom i 
juni, da 3 F´s bestyrelse havde indstillet anmodningen til endelig godkendelse. Det var et 
scoop,  at det lykkedes og et væsentlig styrke til Sdr. Felding Efterskoles økonomi. 
 
Vi havde sidste år et tab på 12 elever og det er vi ærgerlige over, men vi lider under et 
landsdækkende tendens – hjemve – og her oplever vi desværre, at forældrene ikke ønsker at 
stramme nettet lidt til omkring deres børn og sammen give det en ekstra chance.  
  

”Kære linedanser, ser du, livet er et net – øjeblikke, tro blot ikke dansen kun er let”. 

Et efterskoleophold er et dannelsesprojekt, som kræver vedholdenhed og tålmodighed 

fra både elev og forældre – ellers stopper dansen desværre inden musikken er færdig. 

 

Ved sidste års generalforsamling introducerede vi en ændring i bestyrelsen, hvor de 2 

suppleanter gik fra en passiv rolle til at deltage aktivt i møderne og øvrige aktiviteter. 

Det har været en succes og det har haft den sidegevinst, at det har givet mulighed for at 

omorganisere os. Bevæggrunden for 2 aktive suppleanter, er primært at interesserede 

kan kigge bestyrelsesarbejdet an og vi som bestyrelse kan få et indtryk af suppleanten.  

Vi ser gerne at flere tidligere elever/forældre og nuværende forældre får en stol i 

bestyrelsen. 

 

Byggeudvalget har haft en kæmpe opgave siden 2109 og den fortsætter. Vi har haft en 

arkitekt til at komme med et skitseforslag. Den landede i juni måned sidste år. Det var en 

helt ny skole – pris 100 mio. kr. Bliver det til noget – nej, det gør det ikke – men skitsen 

er blevet et værktøj, som vi kan arbejde videre med og skulle vi have brugt 80.000 kr. til 

en skitse, som ikke bliver til noget – ja, vi har som bestyrelse fået noget håndgribeligt at 

arbejde videre og styrket vores værktøjskasse. 

 

Vi ønsker en moderne skole med alt hvad dette indebærer og det bliver i etaper i det 

tempo økonomien kan bære det. 

 

Et nyt skoleår nærmer sig og alt er optaget til det kommende skoleår – dvs 122 elever og 

50 elever har tilmeldt sig skoleåret 2023/2024.  

 
 



 
 
 
 
Efterskolernes dag var igen en mulighed og i kombination med 2 informationsaftner slog 100 
familier vejen forbi efterskolen. Det er meget positivt. Der kommer færre til efterskolernes 
dag, men til gengæld flere til informationsaftnerne.  
 
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 ledelsen.  Det er virkelig en fornøjelse. 
 
Sidst men ikke mindst også en kæmpe tak til mine medspillere i bestyrelsen for jeres indsats, 
engagement og fleksibilitet i en travl 2021. 
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