Referat:
1. Valg af stemmetæller
Valgt er: Lars Kjeldgaard og Emil Rolsted
2. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Thomas Østergaard
Referent: Emil Rolsted
Dirigenten oplyser at generalforsamlingen er indkaldt rettigdigt.
3. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsen har været optaget af skolens flotte udvikling og lad os derfor slå fast med det
samme! Høng Efterskole er en eftertragtet og efterspurgt skole.
Der tegner sig et klart billede af en skole med stor tilslutning og der tegner sig et lige så flot
billede af en skole hvis lærere og ledelse formår at fastholde eleverne og udvikle eleverne
fagligt og socialt.
Overordnet kan vi berette, at skolens elevtal er meget tilfredsstillende, skolens personale
synes at trives og skolen har en solid og robust økonomi. Sidstnævnte er naturligvis vigtig og
har dermed bestyrelsens bevågenhed. En sund økonomi giver muligheder og handlefrihed
for skolen uagtet om der skal drøftes istandsættelser eller udvidelser.
Konsolidering og udvikling
Konsolidering og udvidelse kan lyder som modsætninger, men trives faktisk som
udmærkede pejlemærker. Konsolideringen handler netop om fastholdelse af eleverne og
som før nævnt går det godt. Udvikling handler om fortsat at kunne tiltrække gode elever
med et flot tilbud af relevant undervisning og udvikling af den enkelte elev. Udvikling
handler også om en opmærksomhed omkring skolens rammer.
I forlængelse af det flotte arbejde der gøres rundt om på skolen har bestyrelsen foretaget
en fornuftig omlægning af skolens gældsposter således at skolen nu alene har et godt og
fremtidssikret fastforrentet kreditforeningslån. Omlægningen kan egentlig været billede på
foreningen af konsolidering og udvikling. Skolens rammer udvikles og økonomisk sikrer vi
skolen en tryg fremtid.
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Referat af generalforsamling 2020
Høng den 30. april 2020
Grundet Coronasmittefare afholdes generalforsamlingen virtuelt.

Kronprinsesse Mary
Det er nok de fleste bekendt, at Høng Efterskole blev sat på det nationale landkort. Tirsdag
d. 5. november gæstede ingen ringere end Hendes Kongelige Højhed Kronprinsesse Mary
skolen. Besøget var en kulmination på et veludført pædagogisk arbejde sammen med Just
Human og Mary Fonden og gælder de unges trivsel i en tid med store udfordringer i det at
være ung.
At Høng Efterskole får besøg af Kronprinsessen er en yderligere markering af det flotte
arbejde som alle på skolen er en del af. Bestyrelsen glædes over det store arbejde og det
store engagement som skolens personale udviser i alle berøringer i det pædagogiske og
praktiske arbejde.
Bestyrelsens arbejde
Bestyrelsen er meget nysgerrige på arbejdet på skolen og igen i år har vi debatteret skolens
værdigrundlag. Det skaber ejerskab og nogle meget interessante dialoger om bl.a.
mobiltelefoni, nærvær og de unges hverdag.
Bestyrelsens udvalgsarbejde har nok engang vist sin relevans. Det forgangne år har der
været gode dialoger i udvalgene og udvalgene er tilrettet lidt. Således er der bl.a. skabt et
økonomi- og forretningsudvalg som udover en række økonomiske spørgsmål kan bistå
forstanderen med en god sparring når det er relevant. Det betyder også, at bestyrelsen
trækkes lidt tættere på det daglige arbejde uden af vi dog blander os direkte i skolens drift.
Det er forstanderens opgave.
Økonomi
Om lidt gennemgås regnskabet og nok engang vil det tegne et billede af en skole med et
solidt økonomisk fundament. Det giver mulighed for mere rolige overvejelser om
elevudvidelser og andre udgifter på skolen.
Corona
Tiden ville, at Danmark fik besøg af en uvelkommen gæst i form af COVID-19 – eller blot
kaldet Corona virusset. Det medførte som alle ved drastiske ændringer i alles hverdag og
gør bestemt ikke de unges hverdag til en dans på roser – hvis det før var vanskeligt at være
ung bliver det det end sværere nu.
Begreber som selvstudie, hjemme- og fjernundervisning samt hjemmearbejde blev på
rekordtid nødvendige ingredienser i en tid hvor det gælder at stå sammen hver for sig.
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Netop istandsættelse af skolen har medført ansættelse af yderligere et personale til vores
”håndværkerteam”. Teamet arbejder med at gøre elevværelserne superlækre – og lækre
det bliver de.

Tak til personale
Jeg vil gerne, både på egne og bestyrelsens vegne, takke alle ansatte på Høng efterskole. I
gør dagligt en mærkbar forskel for den enkelte elev og skolen som helhed. Det I gør er
værdsat – det kan vi jo se. Vi har, i bestyrelsen, haft en målsætning om at Høng Efterskole
skole være 1 valget hos kommende elever – og det er vi!
Tak til bestyrelse
Tak til bestyrelsen for det flotte arbejde – tak Rune Rasmussen, der i løbet af året er trådt
ud af bestyrelsen for at hellige sig sin private virksomhed og uddannelse. Rune har været en
del af bestyrelsen i mange år og har gjort en stor indsats. Tak også til Mads Skrubbeltrang,
der desværre også har måtte forlade sin post i utide. Mads har skiftet posten som rektor på
Høng HF- og Gymnasium uf med en post som rektor på Ørestad Gymnasium. Mads har
været et godt og meget relevant bindeled mellem Høng Gymnasium og Høng Efterskole.
Udtrædelserne har betydet en dejlig velkomst til Maria Toft, tidligere formand for
bestyrelsen. Velkommen tilbage til Maria.
Med disse korte ord afslutter jeg bestyrelsens beretning og takker for ordet.
Formanden, Flemming Andersen, fremlagde bestyrelsens beretning, der blev taget til
efterretning.
4. Forstanderens beretning
Kære Skolekreds-medlemmer
Tak fordi I troligt kommer til generalforsamlingen og fordi vi kan regne med jer som støtter.
I skal vide, at vi værdsætter jeres støtte.
Intet nyt under solen… vi har travlt og ikke mindst i denne tid.
Det er en mærkelig tid… Ingen har prøvet det før, ej heller vores lærere, der ind over en
weekend skulle undervise på en ny måde, nemlig virtuelt -gennem en computer… for ikke at
tale om eleverne, der lige så hurtigt skulle omstille sig til en ny hverdag foran skærmen.
Man kunne måske lidt frækt sige, at eleverne er vant til at være på en computer hele tiden.
Tidligere har det bare været Netflix og ViaPlay, nu er det undervisning gennem Zoom, vores
virtuelle platform.
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Forstanderen, lederteam og lærer samt det øvrige personale har håndteret denne situation
med stor professionalisme. Det er vi meget glade for. Omkostningerne ved hjemsendelsen
har desværre nok været størst for eleverne der er blevet revet ud af en drøm om et unikt
efterskoleophold med stærke oplevelser i udlandet – men desværre var ikke kun Danmark
berørt, hele verden har pustet og puster stadig feberramt efter besøg af COVID-19.

Fastholdelse
Igen i år og sandsynligvis de næste mange år, er det store tema: “Fastholdelse af elever”.
Sidste år blev et skoleår med et lavt elev-frafald. Vi endte på 5,8%, hvilket er mindre end ½del af landsgennemsnittet.
Desværre har vi oplevet, at vi har måtte sige farvel til lidt flere elever i løbet af dette skoleår
i forhold til sidste skoleår, hvor vi endte med et frafald på 3,8%. I år ender vores frafald
sandsynligvis på knap 8%. Det større frafald skyldes primært, at flere elever har måtte
afbryde opholdet pga. hjemve eller fordi ikke kunne overskue så mange mennesker. Der er
kun ganske få, vi har været nødt til at afbryde skoleopholdet for og ingen af dem er pga.
euforiserende stoffer eller alkohol.
Det er stadig flot at vi kan holde på så mange elever. Det skyldes ikke mindst en stor indsats
fra ALLE medarbejdere og det fælles ansvar vi tager ift. at hjælpe eleverne til at få et skoleår
med fokus på trivsel og læring.
De sidste to år har vi været pilotskole på et projekt med arbejdstitlen Social Fitness. Det er
et samarbejde mellem Just Human, MaryFonden, Tuborgfondet og Efterskoleforeningen.
Formålet er at styrke af en stærkere ungdomsgeneration. Projektet har været med til at
lægge en ramme omkring vores relationsarbejde med eleverne. Relationerne eleverne
indbyrdes og lærerne og eleverne indbyrdes er en af de vigtigste nøgler til at eleverne
lykkes med deres efterskoleophold. Elevernes trivsel er en forudsætning for at lykkes.
Der er ikke tvivl om, at hjælpen og støtten til den enkelte elev, når de er udfordret fagligt
eller når fodfæstet bliver usikkert, er uvurderligt. Det er et stort nederlag for den enkelte
elev, hvis de må afbryde et efterskoleår.
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Måske skulle man tro, at en tid uden elever, vil være afslappende og nem. Nu kan man jo
holde dem på afstand og i udstrakt arm… men nej. Vi har nok at se til.
De første to uger blev planlagt med videooplæg og skriftlige afleveringsopgaver til næste
dag. Eleverne var ved at kløjs i det, for pludselig fandt de (og vi) ud af, at det er langt mere
anstrengende at følge undervisningen på en computerskærm frem for i et klasserum.
Vi fik hurtigt anskaffet et nyt program, der egnede sig bedre til mundtligt arbejde og
grupperumsdebat. Igen var lærerne (og eleverne) hurtige til at omstille sig.
Sideløbende med undervisningen forsøger vi at få lavet virtuelle arrangementer, f. eks.
banko, morderleg, ulækker-mad-spisning, spørg om Corona, mindfulness og meget meget
mere.
Der er ca ⅓-del af eleverne, der deltager, for de hungre efter at se noget og nogen fra
efterskolen.
Nu efter 7 ugers ufrivillig hjemmekarntæne, må jeg sige, at elever såvel som lærere er
utroligt seje og tålmodige. Der er meget få elever, der har svært ved at bevare fokus i
undervisningen. De har et håb om snart at vende tilbage…
Vi afventer Statsministerens udmelding på næste torsdag. Får vi lov til at komme tilbage og
hvis vi gør, på hvilke vilkår. Vi kan kun gisne… og forberede os på det, som vi ved!

Og så tænker I jo nok… Glemte han ikke Mary! Nej for det kommer nu.
I forbindelse med Projekt Me&We, blev jeg, en dag i oktober, ringet op af projektlederen fra
MaryFonden og spurgt, om vi ville lægge skole til et arrangement, der skulle lancere
projektet for pressen…. og i øvrigt ville Chris MacDonald og Kronprinsessen deltage. Der
skulle ikke meget betænkningstid til for at sige ja… bekymringerne kom så efterfølgende…
Vi tager det som et udtryk for stor anerkendelse af vores arbejde med de unge, at vi fik
æren af dette besøg.
Vi nåede forberedelserne og vi havde en fantastisk dag med gæster og elever.
Og Flemming og jeg lærte at sig De og Deres kongelige højhed :-)...
En attraktiv fyldt skole
Vores vision: Vi vil være førstevalget...!
Vi kan nu konstatere, at vi ER førstevalget.
Endnu engang kan vi konstatere, at vi er blevet fyldt op i god tid og at tendensen fortsætter
det kommende år.
De sidste par år har vi kunne melde alt optaget umiddelbart efter Efterskolernes dag i
september og nyde godt af venteliste helt frem til skolestart. I år kan vi så glæde os over, at
vi blev fyldt lige før Efterskolernes dag og mange måtte derfor nødtvungent acceptere, at
blive skrevet på venteliste. Det er nødvendigt med ventelister, for de unge mennesker
falder fra. Til den kommende årgang, har vi oplevet at ca. 50 er faldet fra efter indmeldelse.
Vi har stadig venteliste til det kommende år og på baggrund af de senere års frafald efter
skolestart, har vi besluttet at optage 126 elever til skolestart, for at alle får lov til at være
med til skoleopstarten.
Den store søgning skyldes uden tvivl, at vi har markeret os med tydelige og attraktive
linjefag. Jeg tror desværre, at det er de skoler, der ikke følger med tiden og fanger
nedgangs-tendenserne i tide, der må lukke.
I denne krisetid maner det til bekymring og opmærksomhed, for vi ved endnu ikke, om
krisen med deraf følgende arbejdsløshed får konsekvenser. Vi har endnu ikke oplevet
udmeldelser til den kommende årgang, men det kan tids nok komme. Og hvad med
søgningen til de kommende skoleår. Vi har stor opmærksomhed på denne udfordring og er
glade for, at vi er en attraktiv skole.
Det er rigtig rart at VI oplever en rigtig god søgning. Det giver en tryghed i maven at vide, at
vi ikke skal bekymre os om tilstrømningen af elever, men da vi har en målsætning om, at
udvide elevtallet til 145 inden for de kommende år, skal vi være opmærksomme på, om
rekrutteringen af elever skal skærpes, så vi er fyldt endnu tidligere i de kommende år.
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Det er derfor en stor glæde, at Ida Enghave, der er direktør for Just human har sagt ja til at
være suppleant til bestyrelsen. Ida har et stort hjerte for unges trivsel og bliver en kapacitet,
ligesom alle øvrige medlemmer og suppleant er. Ida får lov til at præsentere sig selv senere.

Fremtiden/krystalkuglen:
Vi vil være førstevalget… og det er vi.
Derfor skal vi fortsat, som jeg beskrev ovenfor, have attraktive faciliteter og en profil og
kompetente medarbejdere for at vi bliver tilvalgt.
Planen er, at pedellerne i efteråret færdiggøre renoveringen af værelserne på R-gangen,
samt baderummene. Herefter genoptages arbejdet i E-bygningen.
Herefter er der det den store pensel, der skal frem. Vi skal have indrettet og ombygget
klasseværelser til 6 klasser. Køkken og spisesal skal renoveres og så skal der indrettes ny
foredragssal i den gamle gymnastiksal. Alt sammen noget, der kræves for at kunne huse de
145 elever, der skal starte på årgang 22/23.
På den pædagogiske front er vi så småt startet op med forberedelserne til en prøvefri 10.
klasse med planlagt start i 21/22. Vi ved, at der er efterspørgsel på den type tilbud, men vi
ved ikke hvor mange, der reelt vil starte i sådan en klasse. Arbejdet blev stoppet af
Coronakrisen.
En ting er helt sikkert. Høng Efterskole står aldrig stille. Vi nyder det og vi glæder os til at gå
på arbejde på en skole, hvor dagene aldrig er ens...
Til sidst en TAK til alle ansatte.
I det forgangne år har vi sagt farvel til:
 Lærervikar Jacob Ravn Eriksen
 Vagtvikar Kris Valsted
 Vagtvikar Louise Ladefoged
 Lærer Sara Hansen
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Bygninger og ombygninger
I foråret påbegyndte vi den indvendige renovering af E-bygningen, men efter en kort
nedrivningsproces, blev vi stoppet af skimmelsvamp grundet en mangeårig utæthed i en
afløbskonstruktion. Vi vidste, at det ville tage tid at få den skade udbedret og elimineret
skimmelsvampen, så det blev hurtigt besluttet, at vi påbegyndte renoveringen af
værelserne på P&R-gangen. Dette arbejde blev udført sideløbende med færdiggørelsen af
baderummene på P&R. Status lige nu er, at alle værelser på P-gangen står færdig i næste
uge, klar til at tage imod eleverne, hvis de kommer tilbage. Baderummene på P er færdige i
løbet af en god måneds tid.
Ind imellem alt det andet pedelarbejde, var vi nødt til at rive en måned ud af kalenderen for
at gøre klar til Kronprinsessens besøg. Her fik vi udført noget af det arbejde, som løbende er
blevet udskudt. Besøget og arbejdet betød, at vi nu har fået et Stræde, der er indbydende
og pænt.
Renoveringsarbejdet er en langsommelig proces, men resultatet er ikke til at tage fejl af. Vi
får værelsesfaciliteter, der er tidssvarende og moderne.

Viceforstander Pia Pedersen
Sekretær Ilse Hansen

Til gengæld har vi taget imod:
 Rengøringsmedhjælp Karina Hartmann Simonsen
 Pedel og maler Camilla Nielsen (fået nyt arbejde pr. 1.5.20)
 Lærervikar Ida Marie Rasmussen, der stopper her til sommer
 Lærer Cecilie Nørgaard Jansen
 Lærer Michael Søndergaard
 Lærer Emil Rolsted, der pr. 1.8 er pædagogisk leder.
 Administrativ leder Thomas Østergaard, der nu ydermere har fået tjansen som
viceforstander
 Forretningsfører Nellie Bradsted
Til slut vil jeg gerne sende en stor tak til hele personalet for igen at udvise udpræget
tålmodighed i de mange forandringer, der har pågået i det forgangne år, ikke mindst her
under Coronakrisen. Det er godt at have en solid medarbejdergruppe, der arbejder
selvstændigt i en omskiftelig hverdag. Tak til jer alle.
Også tak til bestyrelsen for samarbejdet det seneste år. Tak for opbakning til de opgaver og
udfordringer der har ligget og ligger foran os.
Jeg glæder mig til mange gode strategiske og værdimæssige drøftelser med jer i de
kommende år.
Forstander, Thorkild Specht, fremlagde sin beretning, der blev taget til efterretning.
5. Godkendelse af det reviderede regnskab
Regnskabet blev fremlagt af forretningsføre, Nellie Bradsted.
Regnskabet er godkendt af generalforsamlingen.
6. Indkomne forslag
Der er ingen indkomne forslag.
7. Fastsættelse af indmeldelsesgebyr til skolekredsen
Generalforsamlingen godkendte en fastholdelse af indmeldelsesgebyret på 50 kr.
8. Valg af 3+2 bestyrelsesmedlem og suppleanter.
Valgte bestyrelsesmedlemmer:
 Ellen Juul
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9. Valg af revisor
Bestyrelsen indstillede revisor Beierholm, det har generalforsamlingen valgt.
10. Eventuelt
Der er ingen punkter under eventuelt
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 Jørgen Assenholt
 Karl-Åge Hornshøj Poulsen
 Maria Toft, valgt for 1 år
 René Jørgensen, valgt for 1 år
1. suppleant: Vibeke Bargfeldt
2. suppleant: Ida Enghave
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