Generalforsamling i Efterskolerne i Sydøstjylland (EIS)
Tirsdag den 20.10.2015 på Vesterlund Efterskole

Bestyrelsens beretning v. Jan Nielsen, Brøruphus Efterskole
Årlige møder
Vi har i bestyrelsen planlagt 3 møder i dette kalenderår. Vores møde i januar er mest et planlægningsmøde,
hvor kalenderen laves for det kommende skoleår. På vores september møde er alle udvalgsformænd
inviteret, og her får bestyrelsen et indblik i udvalgenes tanker for det kommende år. Ligeledes er det også
her der laves budget. Og efter vores generalforsamling i oktober, afholder vi et opfølgningsmøde i
november.
D. 24. marts var Ole og jeg til møde med bestyrelsen fra Vartov, der foregik på Vandel Efterskole. Har var
følgende punkter til debat: 1) Har du snakket med din politiker i dag – Altid vigtigt, at have vores lokale
politikere i tale. 2) Nye markedsførings tiltag – Hvordan får vi fat i de unge fra de store byer? 3) Kampagnen
til Efterskolernes Dag – Der er mange plusser ved et år på efterskole, og kun et minus.
D. 29. september var regionsbestyrelsen inviteret til dialogmøde på Vesterlund Efterskole, hvor bestyrelsen
fra Vartov gerne ville have hele regionsstrukturen til debat. Hvordan gøres kommunikationen bedre fra
Vartov til regionerne og omvendt? Hvordan gøres regionerne mere synlige i det daglige? Et par af de
forslag, der arbejdes videre på er: 1) Skal der være en debat på Årsmødet, regionsvis? 2) Skal
regionsformanden sidde med til bestyrelsesmøderne på Vartov? Nogle spændende tanker.
Det er spændende at arbejde med både bestyrelserne i regionen og fra Vartorv, det giver indsigt og stof til
eftertanke.
Økonomien
I formandens beretning fra sidste år fik vi at vide, at Regionen havde en meget sund økonomi. Og den er
kun blevet bedre siden.
Der blev i årets løb arbejdet med projektet ”Efterskolerne ind i byerne”, hvor efterskoleelever skulle lave
forskellige happenings/workshops i byer i vores Region. Og det hele skulle sluttes af med et stort
fællesarrangement. Men pga. en af en stram kalender på de forskellige skoler, blev det aflyst.
Måske et af vores heldagsarrangementer kunne udvides til en festlig aften for alle vores elever?
En meget aktiv region
Vores kalender viser vi er en meget aktiv region. Der er mange forskellige arrangementer, der henvender
sig til elever, medarbejdere og bestyrelse. Et aktivitets niveau, som andre Regioner er misundelige på. Men
vigtigst af alt er, at vi kan med vores arrangementer give alle regionens elever et udbytterigt og attraktivt
fællesskab. Tak til alle udvalg og alle de skoler der bidrager hertil.

Endelig vil jeg gerne sige tak for et rigtig godt samarbejde i bestyrelsen og for samarbejdet med alle
udvalgene. Det er dejligt at mærke alle de dygtige medarbejdere rundt om på skolerne, som brænder for at
give vores elever et godt efterskoleår med mange oplevelser på tværs af de forskellige skoler.
Jan Nielsen, formand

