
Generalforsamling 2022 – Balle Børnehave, Balle Kursus, Balle Friskole & Balle Musik og 

Idrætsefterskole 

Dette er en rapport som på mange måder refererer til et bestyrelsesår, som har været helt 

normalt og genkendeligt, men på mange måder også anderledes, som alle år jo også er. Vi har haft 

et helt skoleår med Heidi Flou Mikkelsen som friskoleleder og Peter Banke som leder af 

kursusafdelingen, begge har gjort det helt fantastisk og sammen med resten af ledelsen og skolens 

ansatte har de ført os igennem en hverdag med masser af udfordringer, men også med flest 

succeser, heldigvis, og vigtigst af alt; der er god trivsel i alle afdelinger.  

Er vi nu på den anden side af Covid-19 epidemien – ja meget tyder på det, men jeg har i to 

årsrapporter forholdt mig til Corona og ønsker selvfølgelig ikke at blive ved med at tro, at det nu 

snart er et overstået kapitel, for så at vise sig, at blusse op igen. Jeg håber, at det ikke fremover 

påvirker os så meget, som det har gjort. Det sidste år har Corona dog alligevel igen været en faktor 

på Balle, mange af vores elever og ansatte har været smittet med Covid og det har haft stor 

indflydelse på afviklingen af hverdagen og ikke mindst vores udadvendte aktiviteter. Alligevel 

lykkes det os at komme på skitur med efterskoleeleverne til sidst og høstfesten blev også til noget 

i år i friskolen – selvom det var (god) mad fra vores køkken i stedet for det altid spændende udbud 

af medbragt mad. 

Krigen i Ukraine ryster og forfærder os alle - og minder os om, at selvom vi lever i en lille boble i 

Balle, så mærker vi alligevel at verden omkring os er af lave, og at ingen mennesker er en ø – 

mange kender nogen, for hvem krigen har personlige omkostninger og hvor sorg, frygt og 

bekymring for bekendte, familie og venner pludselig er blevet en del af hverdagen. For alle skaber 

krig utryghed og triste tanker, som understøttes af de mange forfærdelige billeder derfra, som gør 

det svært at fortrænge krigens rædsler og som skal minde os om at bekæmpe krig og ufred. At 

krigen har personlige konsekvenser, er en alvorlig ting, men den har også andre konsekvenser, 

nemlig for skolens nuværende økonomi, men også det kommende byggeri, som jeg vender tilbage 

til senere i rapporten. 

Årets første konstituerende bestyrelsesmøde blev afholdt den 24. august 2021. Trang Truong 

Laursen blev valgt af forældrekredsen, Tinne Jin Dreyer og Karen Møller Winther blev valgt af 

skolekredsen og sammen med årets repræsentant for efterskoleholdet, Jens Frederik Overgaard, 

gengangerne Henrik Kristiansen, Karl Plougstrup Petersen, Christa Skelde og undertegnede og 

selvfølgelig skolens ledelse og medarbejderrepræsentanter blev det kommende år og det 

fremtidige samarbejde i skolebestyrelsen diskuteret. Bestyrelsen konstituerede sig med Karl 

Plougsted som næstformand og Jørgen Lassen som formand. Der er fra de bestyrelsesvalgte blevet 

fremstillet et ønske om at reducere antallet af deltagere i bestyrelsesmøderne, da man indimellem 

oplevede flere ansatte end valgte om bordet. Dette er ikke en kritik af det hidtidige samarbejde, 

da det altid har fungeret upåklageligt, men skævvridningen i repræsentationen kan potentielt på 

sigt skabe en ubalance. Der blev fremstillet et ønske om, at der til bestyrelsesmøder deltager de 

valgte bestyrelsesmedlemmer, den udpegede medarbejderrepræsentant, årets 

forældrerepræsentant for det aktuelle efterskoleelevhold, skoledirektøren og evt. en af  



 

 

skoledirektøren udpeget sekretær. Dette blev enstemmigt vedtaget og efterfølgende ændret i 

forretningsordenen til skolens vedtægter. På dette møde blev der også nedsat et byggeudvalg 

bestående af Henrik Kristiansen, Søren Petersen og Jørgen Lassen. 

På byggefronten er der i regi af byggeudvalget blevet afholdt en del møder med arkitekten Per 

Mikkelsen fra Proarkitekter og forskellige finansieringsudbydere, Nordea, Jutlander, Vækstfonden 

og Kompas bank. Sideløbende er vi kommet så langt i byggeprocessen at vores projekt er kommet 

i udbud og licitationen er blevet vundet af Byggeselskabet Paulsen A/S. Mens jeg skriver 

årsrapporten, er vi midt i forhandlinger om finansiering, møde med arkitekten, tilretning af 

tilbuddet fra Byggeselskabet Paulsen A/S og budgetlægning, så den endelige konklusion kommer 

ikke her. Corona og krigen i Ukraine spiller pludseligt ind i en proces, der i hvert tilfælde rækker 

længere tilbage end den tid jeg har siddet i bestyrelsen, nemlig siden 2016. Udsigten til en 

energikrise og en mangelvarekrise har indflydelse på priser og lønninger, og vi ser nu ind i et noget 

dyrere projekt, samtidig med at vi kan forvente nogle tidsforskydninger pga. mangel på 

arbejdskraft og varemangel. Forhåbentlig kan jeg eller skolens direktør orientere mere præcist på 

generalforsamlingen den 4. maj.  

Når vi er ved byggeproces, er det ikke en hemmelighed, at vi stadig arbejder for at skabe et 

vuggestuetilbud på Balle. Der er forældre der spørger, og jeg har talt med Maja Greve, lederen af 

børnehaven, om at lave en mere systematisk undersøgelse af behovet blandt forældre til børn i 

børnehaven og friskolen. Kommunen er interesseret i flere børnepasningstilbud, men ikke 

nødvendigvis i vores del af området. Indtil videre har vi købt nabohuset, for at få mere jord til evt. 

vuggestue, men også parkeringspladser, og vi er i forhandling om at købe mere jord i forlængelse 

af det vi har købt, men det er en proces der er i gang, og som ikke er afsluttet endnu. 

Værdidiskussioner har fyldt en del i årets bestyrelsesmøderække. Skal vi holde op med at kæmpe 

for at skaffe 9. klasses elever, da det faktisk er svært og ansøgertallet er for nedadgående. På 

nogle områder kan det være en fordel kun at være en efterskole med et tilbud til 10. klasse, da vi 

kan lave et mere ensrettet forløb og på nogle måder måske et endnu mere spændende tilbud. På 

den anden side vil også gerne favne bredt og ikke lukke os om os selv, som efterskolerne 

indimellem for skyld for, og tilbyde et tilbud til de 9. klasser, som har brug for at komme på 

efterskole, fordi de af forskellige årsager, har brug for et andet skoletilbud, end det folkeskolen 

kan tilbyde. Det er svært for os at nå en konklusion, da vi kan se fordele og ulemper i begge 

muligheder og der ikke rigtig findes en sandhed – måske den dalende efterspørgsel efter 9. klasses 

ophold afgører det for os. 

Vi har diskuteret om der skulle være et SFO-tilbud til 4. klasserne i friskolen. Efter flere 

diskussioner og overvejelser, blev der lavet en undersøgelse af behovet blandt friskolens forældre, 

og det viste sig, at det nuværende ”Vente-tilbud” var at foretrække fremfor et SFO-tilbud, som 

fulgte med en pris i kr. og øre. 



Vi har diskuteret hvor stor vores efterskole skal være. De fleste er af den holdning, at der er noget 

psykologi i at være en skole under 200 elever. Bestyrelsens holdning er, at skolen ikke må blive for 

stor, men samtidig skal vi jo udnytte potentialet i antal klasser. Vi skal have fyldte klasser, som 

samtidig ikke skal være for store. Men lige så snart vi overstiger et vist antal, så det fordrer 

ansættelse af nye lærere, skal stigningen i antal elever være tilsvarende. Grundholdningen er at 

den nuværende størrelse på ca. 190 efterskolelever er passende. 

Flere medlemmer fra bestyrelsen har modtaget ytringer fra forældre i friskolen i både positiv og 

mindre positiv henseende og fandt det efterhånden ufrugtbart at diskutere emner, hvor vi ikke 

vidste om det gjaldt de få eller de mange. Derfor besluttede vi, at der skulle laves en 

forældretilfredsundersøgelse, som i de fleste aspekter viste sig at være meget positiv. Vi vil i 

bestyrelsen gerne stå på mål for undersøgelsen, men det er selvfølgelig skolens ledelse og ansatte 

der i samarbejde med forældrene i friskolen, der på baggrund af undersøgelsen, drager 

konklusioner og vedtager handleplaner, hvor det er nødvendigt. Jeg vil gerne invitere friskolens 

forældre til et møde med bestyrelsen i det nye skoleår med fokus på bestyrelsens rolle og 

arbejdsopgaver og forhåbentlig derigennem afstemme forventningerne til hinanden. 

Til valget ved denne generalforsamling er der fire kandidater på valg. Der skal vælges en kandidat 

på vegne af forældrekredsen, hvor Karl Plougstrup sidder på det nuværende mandat, og han 

ønsker at genopstille. Der skal derudover vælges tre kandidater på vegne af skolekredsen, hvor 

Henrik Kristiansen, Christa Skelde og undertegnede, Jørgen Lassen, sidder i den nuværende 

bestyrelse og alle tre stiller igen deres kandidatur til rådighed for bestyrelsen. Derudover skal der 

vælges to suppleanter. Skulle der være andre der har lyst til at stille op fra forældrekreds eller 

skolekreds, kan man melde sig nu. Er der kandidater der ønsker at stille op, får de og dem der 

genopstiller selvfølgelig mulighed for at præsentere sig for alle i aften, når vi går til valghandlingen. 

Tak til bestyrelsen og skolens ledelse for et godt samarbejde. Tak til årets repræsentant for 

efterskoleholdet, Jens Frederik Overgaard, og tak til køkkenet for altid god forplejning til vores 

møder. Afslutningsvis en stor tak til skolens ansatte for at give vores børn det bedste bud på en 

hverdag med omsorg, samvær, glæde og læring for livet.  

 

Børkop den 7. april 2022 

Jørgen Lassen 

 


