Velkommen til generalforsamling på Broby Fri- og Sportsefterskole 2021
Efter 9 år i bestyrelsen her på skolen, er det egentlig utroligt, at der til
stadighed, er ting der kan overraske en….det er måske fordi, at det kan
være svært at budgettere med pandemier, politik og menneskelige
faktorer….men det er også det, der gør det spændende og udfordrende,
at sidde i bestyrelsen for en kombineret fri og efterskole med 200
friskoleelever, 150 efterskoleelever, 55 ansatte og med en omsætning på
40 mio. Der er mange beslutninger, der skal træffes store som små.
Hvor mange penge skal der afsættes til markedsføring, prioritering af
renoveringsopgaver, apv skal opdateres, ansættelser af personale osv
osv.
Efter generalforsamlingen sidste år konstituerede bestyrelsen sig med
Lars Lykke som næstformand og mig som formand. Ny i bestyrelsen var
Maria Kejser, der afløste Charlotte Holm der efter 8 års lang og tro
tjeneste trådte af.
1.suppleant Troels Brunholm og 2.suppleant Lena Heitmann. Troels har
siddet med ved vores bestyrelsesmøder igennem hele året.
Sidst, kunne vi løfte sløret for, at vi havde købt vesterågade 47, det
gamle autoværksted med pizzaria overfor. Det var en oplagt mulighed
for os, at få mere plads tæt ved skolen, og mulighed for at opsige vores
lejemål på kløverbakken. Vores pedel team, har derefter lavet lidt små
renoveringer, bl.a fyldt smøregraven op, lidt nye døre og vinduer og fået
det indrettet til crossfit, efter de mest moderne koncepter, dvs jo mere
råt, jo bedre. Så der er sparet en del på maling og olie pletterne på
gulvet er bevaret. Så har den fået lidt mere gas, på håndvægte og andet
gear og lir til glæde for både efterskole og overbygning i friskole. Den
bagerste del har vi udnyttet til opbevaring af både, telte, cykler, inventar
og andet habengut.
Opholdsrum til overbygning i friskole var efterspurgt på sidste
generalforsamling. 8-9.kl har her været inddraget i processen, med
forskellige ønsker til hvad rummet kunne indeholde. Det blev til
bordfodbold, sofaer og cafebord til gruppearbejde som de har stor glæde
af. Der vil jeg godt lige benytte lejligheden til at takke og rose

pedellerne...det er altså blevet et rigtigt fedt rum, med nogle fine detaljer.
Det er dejligt, at vi kan stå for så mange opgaver for egen regning, det
holder mange penge hjemme på skolen.
Derudover har vi fået renoveret facaden på elev værelserne ved
spisesalen. Første etape, over mod hal 3 blev lavet i vinters, da eleverne
var hjemsendt pga corona og sidste halvdel over mod sfo'en, her i
sommerferien. Det var tiltrængt, væggene sad nogle steder så løse, at vi
kunne rokke med dem og andre steder kunne man se ud i det fri. Det
pynter og varmeregningen bliver mindre, håber vi. Vi fik 3 bud ind på
opgaven og det var Broby Byg og Bo der var bedst og billigst.
Det næste årstid kigger vi på opgradering af vores Køkken. Det er
skolens hjerte og producere dagligt mad til over 200 personer +
skoleboden. Det håndtere store arrangementer i efterskolen 500+
personer, så der er virkelig run på køkkenet og dens team. Men
køkkenet er slidt, gulvet er utæt, så ved rengøring giver det vand hos
underboen og installationer som vand og afløb er svære at reparere pga
af alder. Køkkenet er ikke udbygget i samme omfang som skolen er
vokset gennem årene. Så der skal nyt til….vi er i projekteringsfasen og
ser på tegninger og henter inspiration fra andre skoler. Et forsigtigt
overslag på projektet er 3-4 mio, men lad os nu se, hvor det ender
henne. Det er selvfølgelig også Anette og co, der har sørget for det vi
skal indtage om lidt og jeg ved, at de har gjort sig særligt umage til i
aften. Tak til jer.
Sidste år, indsendte vi igen et høringssvar til kommunen på deres
spareforslag vedr. forårs sfo i friskolerne. Dvs, at friskoler ingen tilskud
skulle have til at drive forårs sfo, altså en klar forskelsbehandling af
forældre til børn i friskolen. Hvis det bliver indført, vil vi ikke have anden
mulighed, rent lovmæssigt, at sende regningen videre til jer forældre, da
man ikke må bruge statslige midler, som er dem vi driver skole for, til at
drive en forårs sfo, der sidestilles med en børnehave, som er en
kommunal opgave….det er noget vores revisor, hvert år lægger vægt på.
Det er ikke rimeligt, at vi skal pålægges den ekstra omkostning som
forældre, fordi vi har valgt en friskole til vores børn.

Forslaget er nu 2 gange stemt ned af politikerne, derfor er det med stor
forundring at forslaget nu for 3.gang er kommet på bordet, som en
mulighed for at spare for kommunen. Det er lidt som om, at
embedsværket bare bliver ved, til det bliver gennemført, og først der, kan
fjernes fra sparekataloget….havde endda fat i 2 af de lokale politikere
sidste år, for at få dem til at tage sagen op, med hvor mange gange man
skal afvise et forslag, før det tages af bordet.
Igen i år har vi indsendt høringssvar….der som deres... er ren og skær
genbrug.
Andre friskoler har også lagt sig i selen og lavet et fælles høringssvar,
som vi selvfølgelig støtter op om, for at giv det lidt mere tyngde og for at
råbe politikerne op….vi er her også...og vil behandles på lige vilkår, som
resten af kommunes børn.
Og nu vi er ved forårs sfo, kan jeg nævne at vi fik ansat Maria Kejser,
som forårs-sfo-børnene kender fra Myretuen….og ja den er den samme
Maria, der lige var startet i bestyrelsen, som hun derfor måtte have orlov
fra….og som Ulrik udtrykte det i en kæk bemærkning “endelig kom der
nogen i bestyrelsen, som man kunne bruge til noget”...ja, vi andre er ikke
tilbudt arbejde her på skolen…. så vi må fortsætte i bestyrelsen lidt
endnu.
Selvom det er lidt siden jeg har haft min daglige gang i sfo'en...kan jeg
høre at der stadigvæk er godt gang i både traditioner med julegave
produktioner, musikskole og arbejdsdag...tak til jer for at blive ved med
at forny jer og bringe inspiration til vores unger.
Tilmeldinger til 10.kl i friskolen har hele året hængt i bremsen. Da der
skulle være informationsmøde i januar var der kun 10-11 stykker tilmeldt.
Vi har før været nede på det niveau… og altid hentet en 5+ derefter, men
det skete bare ikke i år. Selvom vi boostede de SoMe med reklamer for
10.kl...faldt flere fra. Så til sommerferien stod vi kun med 5 elever hvoraf
den ene var meget usikker. Det er for lidt både økonomisk og for et
klassefællesskab. Vi besluttede derfor at vi i året 21/22 ikke at tilbyder
10.kl. Hvad der har gjort at vi ikke har tiltrukket elever, klør vi os lidt i
skægget over. Det er selvfølgelig meget populært at tage på
efterskole...det mærker vi selv...måske har coronaen også haft

indflydelse, da det ikke var muligt at komme rundt og reklamere for os
selv...10.kl. centeret på VG er meget in hos de unge lige nu, der har vi
tabt nogle til….måske skal konceptet gentænkes.
Den lidt for store udskiftning af friskolelærer har haft bestyrelsens
opmærksomhed det sidste årstid. Vi har derfor sammen med ledelsen
iværksat forskellige tiltag. Først og fremmest er der lavet en
trivselsundersøgelse blandt personalet på skolen. Undersøgelsen gav
ikke anledning til bekymring, men viste derimod en rigtig høj trivsel
blandt personalet. Vi har haft en rekrutteringskonsulent til at kigge på
vores samtale-processer. Vi har igangsat et exit-program til dem, der
rejser fra skolen, hvor vi tilbyder dem en samtale med 2 fra bestyrelsen.
Det vil Helle gerne uddybe for os.
Så må vi se, om vi kan fange noget den vej rundt.
Så var det også i år, at den sidste af de “gamle” valgte at stoppe på
skolen. Charlotte Andreasen, der har været leder af efterskolen i 9 år og
ansat her i 20 år, var klar til at tage hul på en ny tilværelse uden for
skolen….hun har ingen planer for, hvad der skal ske efter 20 år i
efterskoleverden, så indtil videre holder hun sabbat år, til hun finder ud af
om hun skal male akvareller eller arbejde i hendes mands
robotvirksomhed eller noget helt tredje….fra skolens side af skal der lyde
et kæmpe TAK til Charlotte….du er en ener og brobymand eller kvinde,
helt ind til benet. Du har rykket vores efterskole op på et højere niveau,
der har gjort at flere og flere søger vores skole og at vi før og før må
melde alt udsolgt...det har du gjort ved at stå i spidsen for vores dygtige
lærer i efterskolen og altid klar til at støtte dem, når der er behov for det.
Helt har du ikke sluppet os, du tjekker stadig ind efter behov.
Vi har jo vidst det, i et stykke tid, at du gerne ville stoppe, og har derfor
haft god tid til at forbedre os på det. Vi har derfor valgt, at ved denne
rekruttering at hente hjælp udefra som Rikke vil fortælle os om.
Vi siger velkommen til den ny efterskoleleder, Rikke Vingaard Trane og
glæder os til, at du slår rod her de næste 20 år.

Og en tak til efterskolelærerne skal der også lyde, for med corona,
nedlukninger og konstante forandringer, er det ikke nemt at lave
fællesskabsfølelse og se den enkelte elev. Alligevel har I formået at
holde på eleverne, så flere er blevet hos os, end andre år, det giver
tyngde i vores økonomi.
Så kommer vi til det, der på kortest tid har fyldt mest for bestyrelsen og
stadig gør. Og det, der nok i dag har trukket folk ind i huset.
Lige før sommerferien, fik i allesammen en besked fra mig om at Martin
og Peter havde haft sidste arbejdsdag på skolen. Det var selvfølgelig en
ret dramatisk udmelding, men efter at have vendt og drejet sagen med
div rådgiver, kunne vi desværre ikke se anden udvej. Da det er en
personalesag, er der en gensidig aftale om, at parterne ikke må udtale
sig om denne, og det er i sidste ende for at beskytte medarbejderen. Og
det er fair nok, de skal også have en chance for at komme videre. Men
der er selvfølgelig vægtige grunde til at man afbryder samarbejdet med
folk, der har været ansat i så lang til. Og jeg vil gerne her tilkendegive, at
der er tale om en samlet bestyrelse, der bakkede op om beslutningen.
Efter ferien har Morten P, hjulpet Ulrik med de ledelsesmæssige opgaver
i friskolen, og de gamle lærer har været rigtig gode, til hjælpe de nye i
gang. Det er fedt, at der bliver rykket sammen i bussen, og lagt sig i
selen i en vanskelig tid. Tak for det. Og Jeres corona tid har været
mindst lige så svær, over teams at se det enkelte barn og gennemføre
klasseledelse og til stadighed bevare motivationen når man kigger ind i
skærmen.
Lagt sig i selen har ansættelsesudvalget også, efter den samme opskrift,
som vi havde så stor succes med at få Rikke ombord. Og det er med
stor glæde at vi kan sige velkommen til vores nye friskoleleder Mette
Marstrand...som vi er så heldig at kunne præsentere i dag.
Vi fra bestyrelsen glæder os til at samarbejdet med dig, Rikke og Ulrik,
herfra er der fuld opbakning til det nye ledelsesteam.

Tak til administrationen…..for plaster på fingeren, for at holde styr på
viggo, for at smile i telefon når man ringer og for at holde styr på
pengekassen.
Og et tak til bestyrelsen for gode og konstruktive møder, hvad enten det
er på teams, telefonmøder eller i real life…. føler jeg altid at jeg går
styrket derfra.

Som I kan se, har der været mange ting, at tage sig af for bestyrelsen i
løbet af året og der bliver nok ikke mindre travlt i det kommende år. Men
vi melder klar, der er dygtige folk i bestyrelsen med en bred vifte af
kompetencer og et hjertet der brænder for skolen her.
Og sidst, men ikke mindst...en stor tak til jer forældre, der er mødt ind
her i dag. Både Tordenskjolds soldater og dem som jeg ikke kan nævne
ved navn….det betyder jo kun at der også er kommet nye forældre
til….det tegner lyst for fremtiden. I er jo grunden til, at vi driver skolen, for
at vi som forældre kan udøve den fri ret til at vælge skole for vores børn.
For du glemmer aldrig din tid på Broby...for Broby er en skole for livet...
Og med disse ord overdrager jeg beretningen til Generalforsamlingen.

