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Hobro Efterskole 

Formandens/bestyrelsens beretning til generalforsamlingen 24. august 2020 

 
Skoleåret 2019/20 begyndte som et normalt år men endte med at blive et af de mest usædvanlige, 

ikke kun i skolehistorien men i verdenshistorien. Dejligt vi endelig i dag kan afholde vores 

generalforsamling. 

 
For mange år siden da jeg begyndte som formand for HE blev jeg ofte positivt overrasket over 

hvad ledelsen og medarbejderne formåede. Det bliver jeg stadig, men der er også kommet lidt 

hverdag ind i overraskelserne. Jeg har mere og mere en oplevelse af at I helt selvfølgelig kan klare 

det mest umulige. Det er jeg som formand, og vi i bestyrelsen mega stolte af og vi nyder virkelig 

når I gang på gang rykker og skaber forandringer …. Ofte på kort tid. Senest da Covid19 

restriktionerne lukkede landet ned i foråret. Vupti og I var klar til at undervise online – tak for 

indsatsen, engagementet og at I i bedste Kierkegårdske forstand viste at I tør miste fodfæstet et 

øjeblik, ikke helt vide hvor I satte foden og alligevel sætter den, og skaber noget så unikt som 

online undervisninger for eleverne. Både ledere og medarbejdere er virkelig nogen der tør, kan og 

vil noget. Det har været lærerigt og I er vokset med opgaven. Da eleverne så kom tilbage, skulle I 

organisere det hele i familier, også det klarede I i fin stil. I har min og bestyrelsens største respekt. 

 
Det demokratiske underskud, både på generalforsamlingen og i bestyrelsen er stadig en 

udfordring. Omkostninger til afholdelse af generalforsamling er minimale – det samme er 

pladskravene. Desværre. Vi kæmper os igennem ved bl.a. at fin kæmmer vores netværk. Det 

skyldes tydeligvis den tid vi er i og den generelle holdning til at ville yde et stykke frivilligt, men 

meningsfyldt arbejde. Så længe lovgivningen er som den for efterskoler, kæmper vi videre. Vi har 

for længst skabt en vision/mål for sammensætningen af bestyrelsen, som er at bestyrelsen skal 

være sammensat bredt af forskellige kompetencer, der kan støtte op om skolens udvikling, men 

på bestyrelsesniveau. En vision jeg fortsat mener skal være ledestjernen. 

I det forgange år er det lykkedes at finde to nye bestyrelsesmedlemmer. Tina Woods afløste Inge 

Marie der havde sine kompetencer fra erhvervsskolesystemet. De kompetencer har HE selvfølgelig 

også brug for, men ikke i samme grad som Tinas. Tina kommer med kompetencer og erfaring fra 

reklameverden hvor hun har fokus på SoMe. Tina kom i ”Ilden” allerede på vinterens 

bestyrelsesseminar hvor hun professionelt guide os ind i og sikkert gennem en strategiproces, om 

hvordan vi ved hjælp af de sociale medier kan styrke og arbejde systematisk og målrettet med at 
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tiltrække potentielle elever. En verden som for det fleste bestyrelsesmedlemmer var ganske ny og 

ukendt. Tina er ligeledes sparring for skolens egen marketingmedarbejder.  

I løbet af foråret 2020 ønskede Henrik Aagård at udtræde af bestyrelsen, med relativt kort varsel. 

Henrik har gennem mange år været den i bestyrelsen der var stærk på økonomi, finasiering og 

bankverden. Lige efter sommerferien lykkedes det os få kontakt med Jeanette Leth Neldorf. 

Jeanette er afdelingsdirektør i Jutlanderbanks afdeling i Mariager. Jeanette besidder de faglige 

kompetencer som vi har brug for i bestyrelsen, hun er lokal og kvinde. Det sidste bringer også lidt 

mere balance mellem kønnene i bestyrelsen. Hun kunne desværre ikke deltage i dag, men vil 

gerne lade sig vælge. Vi glæder os til hun kan sparre med ledelse, vores bankforbindelse og 

bidrage til en bestyrelse der fortsat kan vil og gør noget. 

 
Da skoleåret 19/20 begyndte hørte vi om en at det vist var en bøvlet årgang. Det viste sig at holde 

stik men også det tacklede medarbejderne og lederne rigtig fint. At den årgang så også skulle 

udfordres med covid19 viste vi ikke den gang, men alle klarede det. 

 
Mht. covid19 noterer jeg mig også at ledelsen gjorde hvad de kunne for at holde modet oppe hos 

medarbejderne bl.a. der ringet til medarbejderne ca en gang om ugen for lige at hører hvordan 

det gik. Undervisere næres jo af samværet med kollegaer og elever. Det var i onlineperioden lige 

så fladt som fladskærmen og kunne jo frustrere nogen. Også det blev tacklet på fineste vis. 

 
Vi har også hørt om hvordan skolen med deltager i et udviklingsarbejde omkring talblinde – dejligt 

med nysgerrige og engagerede lærere. Vi glæder os til hører om implementeringen i tiden 

fremover. 

 
Vores arbejde med at få bygget en halv hal er desværre sat på pause – MEN den er ikke skrinlagt 

og lad os lige kommer over covid19, så vi nok få gang i det projekt igen.  

 
Sluttelig vil jeg rose skolen for også i denne usædvanlige tid at have tackle økonomien på fineste 

vist, men mere om det senere. 

 

Tak for jeres indsats. 

  


