
Kære Alle sammen velkommen til Generalforsamling på Broby Fri- og Sportsefterskole 2020 
 
Endelig kunne det lykkes at afholde generalforsamling. Og det skal fejres med at Anette og 
hendes dream team, har lavet lidt ekstra lækkert til ganen i aften…. 
 
Men inden da et par ord fra bestyrelsen om året der gik… 
 
Det startede stille og roligt ud med at bestyrelsen konstituerede sig, med mig som formand 
og Charlotte Holm Hansen som næstformand. Som 1.suppleant Helle Rex og 2.suppleant 
Troels Sylvest Brunholm.  
 
Helle har hele året siddet med til bestyrelsesmøderne, da vi godt vidste, at der næste gang 
ville være udskiftning i bestyrelsen….det er godt med lidt lærlinge tid….det tager nemlig lidt 
tid, inden man er inde i forretningsgangene på en skole, der er lidt anderledes at drive, end 
et tømrer firma eller en fodboldklub. Det har været godt, at du har været med og jeg kan 
mærke på dine spørgsmål at du har fået godt fat i det, det skal nok blive godt. 
 
Et af de første emner, der landede på bestyrelsens bord, var Mobilfri skole…..disse små 
tekniske vidunder, stjæler mere og mere af vores opmærksomhed eller tid og kan for nogen 
være svært at løsrive sig fra. Der har egentlig været den regel, at man godt måtte have sin 
mobil slukket i tasken i skoletiden….en gammel regel vi har haft i mange år Og der har 
måske været lidt forskellig opfattelse af hvornår der er skoletid….nogen har tænkt at 
frikvartere ikke var skoletid, for der var der ikke undervisning og så kunne man godt lige 
bruge sin mobil. Derfor blev der på prøve indført mobilfri skole. Når elever mødte ind 
afleverede de deres mobiler til læreren og som efter endt skoledag fik dem udleveret igen. 
Dette for at fjerne fristelsen for børnene og for at få dem til at være mere på overfor 
hinanden i frikvarterene. Forløbet har været en succes….så stor en succes, at min egen 
datter en gang imellem har glemt sin mobil i skabet på skolen og kørt hjem uden denne…. 
hvilket har resulteret i at jeg nu har installeret snapchat på min mobil til brug for de dage hvor 
mobilen overnatter på skolen….for man kan ikke gå i 7.kl uden at snappe med sine venner 
24/7 
 
Vores nye elevboliger i efterskolen stod færdig til skolestart i august.Vi har i den forbindelse 
lavet et nyt indgangsparti og et lounge område i det gamle mødelokale bagved kontoret.  
Var heroppe om søndagen for at se de nye rekrutter flytte ind. De så svært tilfredse ud med 
at flytte ind i de nye 50ere, 60ere, 70ere og 80ere som de nye værelser hedder.  
Det er altid spændende at se de nye, når de sidder helt stille nede i hallen, og ser lidt 
beklemte ud, mens de lytter til Ulrik. Men det er også en kæmpe omvæltning, der venter 
dem. Alt det trygge de har kendt, deres venner, deres skole og deres hjem, bliver med et 
revet fra dem. Det svarer til at vi blev skilt, mistede vores job og skulle flytte sammen med en 
fremmed vi ikke kendte.  
De kan jo ikke vide endnu, at det her bliver det bedste år ever, med oplevelser, venner for 
livet og nogle engagere lærer som de aldrig glemmer. Men de 153 elever der startede, det er 
verdensrekord på broby, kan være ganske trygge, der er styr på det. 
 



Der er åbenbart ikke ikke en beretning uden at der er et lyd problem, eller udfordring som 
det hedder på moderne ledelses sprog. Dørene i de nye elevværelser krævede kommunen 
at de skulle lyd testes. Det blev de….og dumpede….så Dansk Hal måtte skifte samtlige 
døre, hvilket de gjorde uden et kny. Til næste år er der sikkert en ny lyd udfordring….den tid 
den glæde. 
 
Effektiviseringer i kommunen…..nogen kalder det besparelser…..var i efteråret et varmt 
emne, hvor kommunens djøffer var bestilt til at lave et sparekatalog til kommunalbestyrelsen. 
Kommunekassen havde et hul og det skulle lukkes. Forårs-sfoen….i ved den 
effektiviserings-spareøvelse der blev indført for nogle år siden….hvor man sender gruppe 1 
børnene 3mdr før i sfo….og så ikke kan forstå, at nogle af dem har lidt svært ved, at holde 
koncentrationen og rumpen i sædet. Den har friskolerne deltaget frivilligt i og fået hvad der 
svarer til 7500pr. barn det er for vores vedkommende 150.000kr . Den var der nogle djøffer, 
der har regnet ud, at der kunne spares 800.000kr, hvis man undlod at give de børn, der 
skulle i friskole pengene med. Og det mente djøferne sagtens at man kunne, Citat:”Pga 
konkurrence hensynet vil friskolerne ikke undlade og tilbyde forårs-sfo”. Det fik egentlig mit 
pis i kog, undskyld mit franske, men hvad bilder de sig ind….vi betaler alle sammen 
kommuneskat, hvad enten man går i folkeskolen eller har valgt en friskole. Hvorfor er der så 
lige pludselig forskel på hvem kommunen vil give støtte til? Og ser det kommunale 
embedsværk os som konkurrenter? En tredje del af kommunes børn går i friskole, vi er altså 
en stor arbejdsplads og mange vælger at flytte til område netop pga at man har et valg. Og 
hvis jeg kigger på fritidslivet i vores lokalsamfund, er det jo netop friskole forældre der er 
aktive som instruktører, tovholder på kulturelle arrangementer, lokalråd osv osv…..det er det 
der binder os sammen i et stort fællesskab og holder gang i yderkant af kommunen. Og det 
er vi endda villig til at betale lidt for det, der må altså være en grænse. 
  
Bestyrelsen fik lavet et flot høringssvar, hvor vi fik beskrevet vores utilfredshed og 
bekymringer med deres forslag….flere andre friskoler gjorde det samme. Om det var det, der 
gjorde forskellen, eller der alligevel sidder nogle folkevalgte med et hjerte for alle skoler...jeg 
håber at det sidste…..ved vi ikke…..men forslaget blev ihvertfald taget af bordet…..men det 
er stadigvæk bekymrende at embedsværket tænker i de baner…..  
 
Plant et kirsebærtræ, har vi som skole også støttet op om. Elever fra 10.kl hjalp med at 
fordele træerne i byen, og tjente derved penge til deres lejrskole. Næstformanden syntes, at 
det med at plante lød, som et super projekt for bestyrelsen….så super at hun mente at vi 
sagtens kunne plante til, rundt om de nye elevboliger….når nu vi var i gang. Så d. 25 
oktober, kunne man virkelig se, en arbejdende bestyrelse, incl ledelsen, iført spade, 
gummirøjser og masser af gå-på-mod, i starten ihvertfald, plante træer, hækplanter og en 
masse andre spøjse ting, som Peter Japan havde indkøbt. Jeg må jo give næstformanden 
ret, det var et super godt projekt, hvor der var en masse uformel snak, samtidig med at vi fik 
plante til rundt om boligerne…..glemmer ikke Ulriks tomme blik da han ved 18 tiden, spurgt 
til den pizza han var blevet lovet….og Peter sagde lige en time til…. lige en time til…....der 
lignede han en, der havde spillet 90 min og træneren siger “så løber vi lige 1 time mere, fordi 
vi vandt…. 
 



Hvis ikke generalforsamling kan trække folk af huse…..så er der noget andet der 
kan….PETER MØLLERS KARRYRET til en flad 20ere….det kan. Ca. 200 kom til 
fællesspisning…..god og billig mad serveret af Møller og 10.kl det duer…..helt uformelt, 
hyggelig snak med de andre forældre og fælles oprydning. Det er opskriften på klassisk 
friskole ånd. Det lugter lidt af arbejdslørdag i gamle dage…..det er ikke så meget produktet, 
men mere vejen derhen der er det vigtige.  
Og arbejdslørdag har de afprøvet i sfo'en, 20 børn med deres familier som deltagere, det må 
man siges at være en succes, at så mange valgte at bruge en fredag eftermiddag på at 
opjustere sfoén med frisk maling og andre små projekter, hyggeligt var det efter sigende. 
 
Årets resultat er for første gang i mange år negativt. Det skyldes bl.a. at vi har haft 
langtidssygemelding og at vi da vi skulle optage nye lån valgt at gå fra variabel rente til fast 
rente. Renten er ganske lav og skulle den stige, vil det give mulighed for at omkonvertere, 
og dermed høvle af restgælden. Når man går ind i fastforrentet lån, optager man til en given 
kurs og man vil altid have et kurstab….dette regnes ind i lånet, så man ikke skal have flere 
penge op af lommen. Kurstabet skal så, rent regnskabsteknisk, bogføres det år det optages 
og har derfor indvirkning på årets resultat, men har ikke nogen indvirkning på vores likviditet. 
Vores forventning til det kommende år, er at vi rammer mere der hvor vi plejer at ligge.  
 
Vores årshjul, der danner grundlag for vores bestyrelsesmøder, har et punkt der hedder 
strategiseminar. Det er et punkt, hvor vi årligt vil se på fremtidsplaner, på kort og lang sigt i 
begge skoleformer. Det kan være justeringer i forhold til profil, målgruppe, PR, fysiske 
rammer, økonomi og personale. Vi har haft en strategi gruppe, der har lavede et oplæg til 
seminaret, hvor vi drøftede, hvor skolen er lige nu, og hvor vi ser at skolen kunne løfte sig. 
Noget af det, der blev drøftet, var bl.a at vi er en Grundtvig Koldsk skole og at vi godt kunne 
blive mere tydelig omkring dette. Sådan at dette blev et tydelig tilvalg, når man som forældre 
valgte skole…..og at vi ikke bare bliver det bekvemme valg….det skal vi have arbejdet 
videre med det kommende år. 
 
Så kom coronaen…Når formænd har stået her i fordums tid og sagt at det har været et 
usædvanligt år på Broby .....kan vi kun sige” they haven´t seen anything yet”... dette her år, 
går over i historien. Da mor Mette sendte hele danmark hjem i karantæne, er der ingen af os 
der havde fantasi til at tro, at dette her ville vare så længe, som det har gjort. Vi var alle sat i 
en vanskelig situation…..vi vidste ikke hvor længe det ville vare og nye vaner skulle tillæres. 
Håndtryk og krammer blev no-go, mens 2-meter-afstand, korrekt håndvask og håndsprit blev 
det nye sort.  
Som skole skulle der også tænkes anderledes. Teams blev det nye virtuelle  klasseværelse i 
begge skoleformer og har krævet meget fra begge sider af skærmen. Et er at lære 
matematik, dansk eller fysik, men hvordan laver man fællesskabsfølelse, nærhed og ser den 
enkelte elevs trivsel? Det må virkelig været en udfordring…..en udfordring som vi mener I 
har løst med bravur.  
Vi har fulgt jer, når i har lagt noget op på de SoMe, fx. hvordan man laver gange battle, lavet 
gymnastikopvisninger, banko, musikquiz, sendt weekend hilsner, bagt kager, kørt land og 
rige rundt med chokolade, kager, goodiebags, lavet morgensang osv osv.  
Vi forældre, er ret imponeret over Jeres kreative hjerner og viljen til, at det skal lykkes at 
være sammen….hver for sig…..og dermed holde liv i fællesskabsfølelsen.  



Det har også inspireret bestyrelsen der forsøgte sig med de SoMe….hvor man fik narret 
formanden til at stille op foran linsen med ordene “ bare husk at linsen ææælsker dig Hans” 
…...kan se her bagefter, at der er nogen den holder mere af end mig. Så hvis du ikke fik set 
den til ende…..så var budskabet….Tak….. endnu en gang viser skolen her at vi Broby´er er 
gjort af det rette stof…. 
Vi glemmer ikke Jeres corona tid på Broby…...for Broby er en skole for livet  
 
Jeg ved ikke, om den sad lige i skabet, men så er i velkommen til at spørge, så vil jeg eller 
min dygtige bestyrelse svare så godt vi kan….  
 
Og med disse ord overdrager bestyrelsen sin årsberetning til generalforsamlingen  
  
  
 
  


