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Formandens 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/november, afholder vi et bestyrelsesmøde, hvor vi konstituere
os.
Derudover inviterer Efterskoleforeningen til to møder, hvor vi mødes med dem, og de andre
regioner i Danmark. Her bliver der erfaringsudvekslet og taget aktuelle ting op. Ligeledes har
der været afholdt et møde med temaet: Flygtning/indvandre – hvordan gør andre
skoler/Regioner det. Igen for at blive klogere
På Årsmødet på Nyborg Strand brugte vi vores Regions-tid til underholdning. Det kunne også
være noget helt andet: samtale, debat ol. Har I gode ideer, så sig endelig til, så vi kan lave et
spændende program til marts.
Økonomien
I mine to tidligere beretninger, har jeg begge gange kommet ind på vores rigtige sunde
økonomi her i Regionen. Da hverken bestyrelsen eller medlemmerne er kommet på nye tiltag,
så vedtog vi på generalforsamlingen 2016, at nedsætte kontingentet for dette skoleår til kr.
140,- pr. årselev. Men for at vores kassebeholdning ikke skal blive for stor, så kommer
bestyrelsen i dag med et forslag, om yderlig nedsættelse på kr. 40,- pr. årselev.
Vi har igennem flere år været ”bank” for PR-samarbejdet i forstanderregi. Nu er der valgt en
anden strategi, men det forgangene år har beklageligt vist et underskud på ca. kr. 100.000,- Vi
i bestyrelsen har valg, at tage overtrækket til efterretning, og betaler af vores kasse, i stedet
for at få tilført midler fra skolerne.
En aktiv region
Nå man kikker i vores kalender, så er ingen i tvivl om det store aktivitetsniveau, vi har i vores
Region. Rigtig mange forskellige arrangementer til vores elever, men god styring og
tilrettelæggelse af udvalg og skoler. Ligeledes også arrangementer for bestyrelser på skolerne.

Det der, i de senere år, kniber med i regionen, er vores efterårs-/forårsmøde for lærerne på
vores skoler. Der er kun meget få tilmeldt, selvom kursusudvalget gør et stort arbejde i, at få
lavet et par gode dage, hvor både input og erfaringsudveksling er i højsædet. Det er noget
kursusudvalget og bestyrelsen skal diskutere i fremtiden.
Til gengæld deltager TAP’erne i stor stil.
Tak til alle udvalg og alle de skoler der bidrager til fællesskabet i vores region.
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

