Faxehus Efterskole
Referat af generalforsamling, lørdag den 31. oktober 2020 kl. 11.30-12.30
Generalforsamlingen blev gennemført digitalt via Zoom.
Antal fremmødte: 15.
Dagsorden:
1

Valg af dirigent og stemmetællere

2

Valg af referenter

3

Bestyrelsens og skolens beretninger

4

Regnskab for skolen

5

Grønt regnskab

6

Selvevaluering 2019-20
Forslag til ny selvevaluering for 2020-21

7

Indkomne forslag
a. Vedtægtsændringer

8

Valg af:
a. Tre bestyrelsesmedlemmer
b. To suppleanter

9

Eventuelt

1. Valg af dirigent og
stemmetællere

Marc Tengler og Maibritt Kaab Nielsen blev valgt til dirigenter, og de kunne
konstatere, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2. Valg af referenter

Lone Adrian blev valgt til referent.

3. Bestyrelsens og skolens
beretninger

Jakob henviste til den udsendte beretning og gik over til at berette om
skolen nu.
Corona præger dagligdagen, men heldigvis har vi ikke haft corona på
skolen (det har 38 andre efterskoler).
Vi arbejder hårdt på at overholde retningslinierne. I hjemgrupperne må
eleverne være tæt og har egne grupperum og toiletter.
Medarbejdere og elever har afstand til hinanden.
Vi oplever stor velvillighed hos eleverne. Udfordringen er afstandskravet.
Langt hen af vejen går det fornuftigt. Vi har haft 30-40 elever hjemme til
test samt nogle medarbejdere. Alle test har været negative.
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En positiv ting er, at hjemgrupperne er rykket tættere sammen om sig selv
og har et meget hyggeligt klima her.
Vi har besluttet at aflyse skolerejserne i januar 2021. Vi fokuserer nu på at
planlægge andre aktiviteter for eleverne i den uge.
Vi får dermed også mulighed for økonomisk at booste liniefagsturene i
april.
Skolen har dags dato 106 elever. Det går godt på skolen, og
medarbejderne passer godt på eleverne, giver omsorg og sørger for at de
trives.
Socialt Fokus holder ugentlige møder og drøfter elevernes trivsel.
Vores indtryk er, at skolens ry og rygte bliver bedre og bedre. Vi er glade
for at kunne sige, at vi nu har 90 indmeldte elever til 20/21, vi har 10-15
elever i pipeline i Socialt Fokus, og vi har venteliste af interesserede elever
til de sidste pladser.
Jakob Ravnborg fortalte på byggeudvalgets vegne, at vi har besluttet, at vi i
foråret 21 sætter spaden i jorden til en ombygning af Røde Lade.
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt beretningen.

4. Regnskab for skolen i
kalenderåret 2019

LS berettede, at omsætningen i 2019 var øget med 700.000 kr. Delvist pga.
flere elever, samt en stigning i skolepenge.
Vi afsluttede året med et overskud på 374.146 kr.
VI fik i året 1,8 medarbejder mere, og vi bruger langt størstedelen af vores
penge på lønninger. Måske spejler det sig i vores gode fastholdelse af
elever.
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt regnskabet.

5. Grønt regnskab

Det er nu pedel Thomas Jørgensen, der står for aflæsning af el, gas og
vand.
En række elever hjælper kælderen med praktisk arbejde, og LS foreslår, at
elever drages ind i denne aflæsning.
LS viste en kurve over afhentet madaffald. Det ses bl.a. tydeligt, at der ikke
blev produceret mad i corona-nedlukningen (marts-maj).
Birgit Bechmann kommenterede med et ønske om, at madaffaldet blev
komposteret i stedet – i videst muligt omfang.
LS tilføjede, at afhentningen af affaldet afspejler, at vi sorterer vores
madaffald,. Det bruges til biodiesel og biogas (til opvarmning af Horsens og
omegn!)
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Eleverne i klimarådet er aktive. Vegetarmad er et fokuspunkt, fx er en
ugentlig vegetar HELE DAGEN indført.
Eleverne arbejder også med affaldssorteringen, som er blevet dårligere,
efter at vi mistede pedel Perr Dohn.
Eleverne arbejder på en ny ordning, hvor de bl.a. vil sortere affald på
værelserne.
Sidste års elevhold påbegyndte en udendørs solopvarmet bruser. Dette års
elever har færdiggjort den, og nu kan man få et koldt bad! Det varme bad
er under ”udarbejdelse”!
Vores artsliste trives fint, eleverne bidrager flittigt, og listen ender med at
blive en bog – en fin opmærksomhed på alt det, vi skal beskytte derude i
forbindelse med artsdiversitet.
Vi har stadig det økologiske bronzemærke i køkkenet.
Der stemmes ikke om det grønne regnskab.
6. Selvevaluering

Tysk-fransk-samarbejdet ifm. Unesco-skole-projektet.
Vi vandt en konkurrence til Strasborg, og international projektklasse tog
afsted med TO og JV. Gruppen tog toget derned, selvom det det officielle
program blev aflyst pga. corona. De lavede selv et spændende program og
så bl.a. Europa-parlamentet (udefra!), og de havde en fantastisk tur.
Togrejsen var også en forløber for idéer om kommende togrejser.
Fælles forandring: Tysk/fransk-projektet skulle oprindeligt ende ud i, at
eleverne skulle vise noget til fælles forandring. I stedet lavede eleverne
film vedr. de 17 verdensmål, bl.a. musikvideoen ”Pescado”, som fik stor
gennemslagskraft på den virtuelle fælles forandrings-dag.
Skolen og bestyrelsens forslag til selvevalueringspunkt i skoleåret 2020/21
er:
Arbejdet med at styrke skolens bæredygtige profil.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

7. Indkomne forslag

Endelig godkendelse af forslag til ændring af vedtægter 1:
Formålet er at gøre det klart, hvem der tegner skolen. Desuden en
præcisering af bestyrelsens sammensætning.
Punktet blev godkendt på generalforsamlingen sidste år – dette er hermed
den endelige godkendelse.
Forslaget blev godkendt.
Første godkendelse af nye vedtægtsændringer 2:
Formål: at tilrette vedtægterne i tråd med Ministeriets standardvedtægter.
Primært semantiske ændringer.
Forslaget blev enstemmigt godkendt.
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8. Valg til bestyrelsen

Bestyrelsesmedlem Andreas Ringsmose, René Tutak og formand Hanne
Prytz er på valg (Hanne er på valg for at rette op på, hvor mange der er på
valg samtidig). De modtager alle genvalg.
Der var ingen andre, der stillede op. Alle tre blev valgt.
Christian Heick og Izabella Garnett er på valg som suppleanter. Izabella
modtager genvalg.
Izabella Garnett blev valgt.

9. Eventuelt

JR takkede på skolens og bestyrelsen vegne Christian Heick for mange års
bestyrelsesarbejde.

Der blev afholdt konstituerende bestyrelsesmøde i umiddelbar forlængelse af
generalforsamlingen.
Dagsorden:
1. Konstituering
2. Næste møde
Ad 1:

Hanne Prytz formand, Birgit Bechmann næstformand.

Ad 2:

Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til 25/11 2020 kl. 18.15.
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