Faxehus Efterskole
Referat af generalforsamling, lørdag den 23. april 2022 kl. 11.30-12.30
Generalforsamlingen blev afholdt i Røde Lade
Antal fremmødte: 33
Dagsorden:
1

Valg af dirigent

2

Valg af referent

3

Bestyrelsens og skolens beretninger

4

Regnskab for skolen

5

Grønt regnskab

6

Selvevaluering 2021-22
Forslag til ny selvevaluering for 2022-23

7

Indkomne forslag
a. Vedtægtsændringer

8

Valg af:
a. Tre bestyrelsesmedlemmer
b. Én suppleant

9

Eventuelt

1. Valg af dirigent og
stemmetællere

Maibritt Kaab Nielsen blev valgt til dirigent og konstaterede, at
generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2. Valg af referenter

Lone Adrian blev valgt til referent.

3. Bestyrelsens og skolens
beretning





Plads til alle v/Jakob Rud Hansen
o Faxehus har og vil gerne have en elevflok med mange
forskellige elever og stor diversitet
o Vi mangler dog nogen, fx flygtninge/indvandrere, elever fra
familier med dårligere økonomi
Rummelighed v/Hans Løkke
o Mange typer elever med forskellige tilgange til dét at gå i skole
o Vi rummer ikke hash og alkohol. Ej heller kørestolsbrugere.
o Ved optagelse på skolen taler vi med elever om skolens regler
og retningslinier. Nogle elever kan have svært ved at indgå i
fællesskabet. Hans fortalte et par eksempler på det
pædagogiske arbejde i årets løb, og forsamlingen debatterede.
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Herunder hvor går grænsen for, hvornår en elev ikke længere
kan være en del af vores fællesskab?
Aktivisme v/ Lars G. Sørensen.
Der er stigning i antallet af elever, der går på efterskole, og en af
skolens vigtige opgaver er at give eleverne udsyn til verden sammen
med en oplevelse af, at de kan handle. Eksempler:
o Skolens elevråd med midler, de bestyrer.
o Klimaråd med ugentlige møder, der selv tager initiativer, fx
samle skrald, nedfaldsfrugt, pjæk for klimaet
o Ungdommens Folkemøde, Folkemøde på Bornholm osv.
Sanselighed v/Jakob Rud Hansen.
Kan vi skrue op for sanseligheden i livet – her på efterskolen? Citat fra
en efterskoleelev: ”Jeg ved ikke hvad jeg har lært, men jeg glemmer
det aldrig”
Vi vil gerne omskrive til: ”Jeg ved hvad jeg har sanset og jeg glemmer
det aldrig”.

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt beretningen.
4. Regnskab for skolen i
kalenderåret 2021

Det går godt på skolen med stabil drift.
Tidligere år bar præg af skiftende elevtal. De seneste år har vi haft fuldt
elevhold, og skolen er på nuværende tidspunkt også fyldt de næste to år.
2021 gav ekstraordinært stort overskud på 1.858.004 mio. kroner.
Vi er rigtig godt tilfredse til med de sidste års udvikling.
Skolens evne til at tiltrække elever er markant forbedret.
Det giver en større handlefrihed, og vi vil gerne bygge, ligesom vi
undersøger skift væk fra naturgas.
Generalforsamlingen godkendte enstemmigt regnskabet.

5. Grønt regnskab

LS præsenterede det grønne regnskab
 Der er over 300 arter på artslisten, som er vores helt egen opgørelse af
biodiversitet på Faxehus.
 Vores gasforbrug er steget lidt, og prisen er steget voldsomt. Vi
arbejder med at skifte til andre varmekilder. Nogle bygninger er
ændret til andre kilder.
Vi arbejder også med endnu bedre dagligdags rutiner for at nedbringe
forbruget.
 Køkkenet: Eleverne lægger op til at skolen skal være vegetarisk.
Eleverne vælger fra måned til måned. Vi har fortsat det grønne
miljømærke og bronzemærket i økologi – ca. 50% af forbruget i
køkkenet er økologisk.
Der stemmes ikke om det grønne regnskab.

6. Selvevaluering 21/22
samt forslag til 22/23

Årets selvevalueringspunkt tog for anden gang udgangspunkt i arbejdet
med at styrke skolens bæredygtige profil /v Jacob Ravnborg
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Ønsket om bæredygtigt byggeri påvirkes af vores pligt til overholdelse af
strandbyggelinien, og af at noget af vores areal ligger som fredskov.
Vi mangler store UV-lokaler og nye elevboliger. Jacob fremlagde en tegning
for bygning i nærheden af Røde Lade. Vi arbejder videre mod at få
byggeriet realiseret.
Hvis byggeriet fortsat trækker ud, overvejer vi – i mellemtiden - at bruge
noget af skolens økonomiske indestående til at ændre varmekilderne.

Skolen og bestyrelsens forslag til selvevalueringspunkt i skoleåret 2022/23
er:
”Hvordan får vi mere sanselighed ind i undervisningen i alle skolens fag?
Kan de forskellige lærere opstille mål for hvordan de vil arbejde med at få
sanselighed med i deres undervisning?”
Input fra forsamlingen:
 Gøre formuleringen mere konkret for at gøre det nemmere at
evaluere, herunder:
o Definere hvad vi forstår med sanselighed, og
o Definere hvor meget vi ønsker.
o Hvordan?
Forslaget sendes tilbage til bestyrelsen med forsamlingens input, hvorefter
den endelige formulering kan laves – efter gennemgang i
medarbejderrådet
Forslaget blev vedtaget.
7. Indkomne forslag

Vedtægtsændringer
 Ændring af paragraf 9
o Stk. 2 vedr. medarbejderrådet, der alene fungerer som et
høringsorgan.
o Stk. 3: Slettes.
 Paragraf 12: Semantisk ændring.
Bestyrelsen anbefaler godkendelse.
Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

8. Valg til bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmer Hans Holmstrøm, René Tutak og Andreas
Ringsmose er på valg. De modtager alle genvalg.
Alle tre blev genvalgt.
Izabella Garnett er på valg som suppleant og modtager genvalg.
Ann Elton stiller op som ny suppleant.
Begge blev valgt.
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9. Eventuelt

Der var intet til eventuelt.

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

Ad 1:
Bestyrelsen konstituerede sig med Hanne Prytz som formand og Birgit Bechmann som næstformand.
Ad 2:
Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til 2/6 2022 kl. 18.15.
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