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Haslev Efterskole

Kære medlem af skolekredsen!

 
Haslev, den 26. august 2020
 
Ved udsendelsen af det forrige nyhedsbrev var foråret på vej, da en farlig gæst
(Covid-19) ramte os med budskabet: Vask hænder. Hold afstand. Undgå fysisk kontakt.
Bliv hjemme. Et budskab vi har taget til os, men et budskab som ikke har afholdt os fra
at arbejde videre mod etableringen af Haslev Efterskole – Håndværk, Design og
Teknologi.
Vores udadrettede arbejde har grundet Covid-19 været tilpasset den nye virkeligheden,
hvor samfundet i en længere periode mere eller mindre har været lukket ned.
 
Vi har dog holdt fanen højt og fremsatte den 26. marts et tilbud til EUC Sjælland. Efter
oplæg fra Vækstfonden, har vi arbejdet med en finansieringsmodel, der indebærer, at
Haslev Efterskole giver 15 mio. kr. kontant og 10-13 mio. kr. på et pantebrev, alt efter
hvem der skal stå for nogle nødvendige vedligeholdelsesarbejder.
 
Modellen er drøftet med vores revisor og bankforbindelse, der begge giver udtryk for, at
det er en model, der er værd at arbejde videre med.
 
EUC meddelte, at de aktuelt har interesserede købere til ejendommen, der matcher

 
markedsvilkårene, og hvis vi ikke så hurtigt som muligt kan tilvejebringe dokumentation
for, at den nødvendige kapital (28 mio. kr.) kan tilvejebringes ønskes vi det bedste med
at etablere os på en anden adresse i Faxe kommune.
 
På baggrund af svaret fra direktør for EUC, John Normann, blev der den 8. juni sendt et
brev til bestyrelsesformand for EUC, Johannes Jacobsen.
 
Denne blev orienteret om vores købstilbud til EUC, hvor det siges, at tilbuddet skal
betragtes som et oplæg til drøftelse, da det nu er endelig afklaret, at den gældende
lokalplan ikke bliver ændret, og det er af afgørende betydning for Haslev Efterskole, at
vi inden månedens udgang får en positiv tilbagemelding, så vi kan nå at indsende
ansøgning med henblik på start pr. august 2021.
 

https://haslevefterskole.dk/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzExLDAsMCwwLDEwLDFd


Af svaret fra formandens fremgår det, at der foregår forhandlinger med private
interessenter.
 
Som tak for svaret og god ordens skyld understreges det, at bestyrelsen for efterskolen
fastholder vores tilbud om køb af ejendommen til bogført værdi.
 
Den 5. juli sendes et yderligere brev til bestyrelsesformanden for EUC, hvor der
udtrykkes undren over, at ejendommen så sent som den 25. juni i en annonce i
Dagbladet – Erhverv Sjælland er udbudt til salg. EUC takker for mail og meddeler, at
EUC Sjælland ser målrettet på et salg af ejendommen i Skolegade, og er i konstruktiv
dialog med flere interessenter.
Dertil svarer bestyrelsen for Haslev Efterskole:

 
Når vi igen gør et forsøg, er det fordi det simpelthen er vigtigt for byen Haslev at dette
lykkes, dertil kommer, at en Håndværkerefterskole i den grad er svaret på mange af de
udfordringer, der er med at få unge til at vælge erhvervsuddannelserne.
 
EUC gentager i sit svar den 26. juli, at EUC er i fortsat dialog med flere interessenter.
En dialog som de stadig forventer vil udmønte sig i et salg af Skolegade 21.
 
I forlængelse af svaret fra EUC havde bestyrelsen ved William Markussen den 29. juli
et møde med borgmester Ole Vive, der er orienteret om al korrespondance med EUC.
Borgmesteren kunne fortælle, at han eller kommunen ikke havde hørt om eller fået
forespørgsler fra nogen, der var interesserede købere til ejendommen. Mødet
resulterede i, at borgmesteren foranlediger et brev til EUC og udbeder sig en
orientering.
 
Sideløbende har bestyrelsen hen over foråret gennem ansøgninger til fonde forsøgt at
skaffe yderligere kapital. Det har desværre vist sig vanskeligt at komme gennem
nåleøjet. Trods positive tilkendegivelser omkring projektet har det været
kendetegnende, at støtte til køb af ejendom ikke er har nydt fremme. Aktuelt er der
indsamlet et beløb på 1.340.000 kr.
 
Grundet svar fra EUC om forhandlinger med flere interessenter og afslag på vores
tilbud er bolden skudt til hjørne. Bestyrelsen må desværre erkende, at foreløbig
ansøgning til Undervisningsministeriet primo september og fremvisning på
Efterskolernes Dag 26. september 2020, samt endelig ansøgning senest den 1. oktober
2020 med detaljeret beskrivelse af skolens drift, indhold og bevis for ejerskab af
ejendommen til ministeriet ikke er mulig med henblik på start august 2021.
 
I lyset af dette har bestyrelsen erkendt, at starten af efterskolen må udsættes til august
2022. Så længe bygningen ikke er solgt til anden side, må vi krydse fingre i håbet om et



positivt udfald for Haslev Efterskole – Håndværk, Design og Teknologi Et hængeparti
for foråret 2020 er afholdelse af den årlige generalforsamling. Forsamlingsforbud i
relation til Covid-19 gjorde, at den blev aflyst.
 
De stadige begrænsninger har medført, at bestyrelsen har valgt at aflyse årets
generalforsamling og har i relation til dette besluttet at gøre 2020 til et kontingentfrit år.
En beslutning som gives med tak for og håbet om fortsat støtte til Haslev Efterskole.

 
 
Med venlig hilsen

 
William Markusssen
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