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Haslev Efterskole

Kære medlem af skolekredsen!

 
Haslev, den 29. oktober 2020
 
Ved udsendelsen af det forrige nyhedsbrev var sommeren på hæld.
Vi glædede os over nedgangen i antallet af smittede med Covid-19, men var advaret
om, at der kunne forventes en stigende smitte, når efteråret kom.
Vi må desværre erkende, at profetien har holdt stik. Nu er vi stort set tilbage til forårets
nedlukning med diverse begrænsninger.
Vores udadrettede arbejde har grundet Covid-19 været tilpasset den nye virkelighed og
er det fortsat.

 
Som vi skrev i sidste nyhedsbrev fremsendte vi den 26. marts et købstilbud til EUC
Sjælland. EUC meddelte, at de aktuelt havde interesserede købere til ejendommen, der
matcher markedsvilkårene.
En korrespondance hen over sommeren affødte også et svar fra bestyrelsesformand
for EUC, Johannes Jacobsen, der meddelte, at der foregår forhandlinger med private
interessenter.

 
Som tak for svaret meddelte bestyrelsen for efterskolen, at tilbud om køb af
ejendommen til bogført værdi fastholdes.

 
I forlængelse af svaret fra EUC tog bestyrelsen ved William Markussen initiativ til et
møde med borgmester Ole Vive, der positivt foranledigede et brev til EUC og udbeder
sig en orientering om det igangværende salg af ejendommen.

 
På baggrund af skrivelsen havde borgmester Ole Vive et møde med EUC, hvor han
understregede:

 
at udviklingen af det centralt placerede areal (Haandværkerhøjskolen) i Haslev er af
største interesse for Faxe Kommune og byens borgere.
På samme måde som vi fra kommunens side med interesse har fulgt med i
bestræbelserne på at etablere en ”Haslev Efterskole – Håndværk, Design og Teknologi”
i den pågældende ejendom.

 
På baggrund af ovennævnte møde skriver borgmester Ole Vive I brev til EUC den 8.
oktober bl.a.: Dermed er vi i samme situation som før vores møde.
Og derfor vil jeg bede jer om skriftlig at svare på, hvilke forventninger og planer I har til
et salg af ejendommen, når man tager den gældende lokalplan i betragtning? Vi ser
frem til at høre fra jer.

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


D.d. er der ikke kommet svar på brev tilsendt EUC 8. oktober.
Faxe Kommunes seneste bidrag til løsning af den fastlåste situation bliver et møde den
6. november, hvor borgmester Ole Vive har et møde med Tanja Larsson, lokalt
folketingsmedlem for socialdemokratiet og ordfører for Friskole- og efterskoler.
Sideløbende med de kommunale initiativer og vores undren over, at flere måneders
forhandlinger med henblik på salg af Haandværkerhøjskolen ikke har båret frugt har vi
henvendt os til Børne- og Undervisningsministeriet med et ønske om hjælp fra
ministeriets side, idet det gennem mere end 7 år ikke er lykkedes at sælge
ejendommen.
Vi anmoder derfor om, at Børne- og Undervisningsministeriet intervenerer i sagen
således, at den kan afsluttes på en for alle parter tilfredsstillende måde og ikke mindst,
at de mange tomme kvadratmeter igen kan anvendes til deres oprindelige formål.

 
I arbejdet med at etablere Haslev Efterskole udtaler bestyrelsen sin store tilfredshed og
glæde over den konstruktive og tydelige støtte fra vores kommune.
Den betyder meget i bestræbelserne for realiseringen af ”Haslev Efterskole –
Håndværk, Design og Teknologi”.

 
Som tidligere nævnt har vi udskudt den manglende generalforsamling til foråret 2021,
hvor vi håber, den kan afvikles i lyset af en mulig drøm om realisering af ”Haslev
Efterskole – Håndværk, Design og Teknologi”.

 
 
Med venlig hilsen

 
William Markusssen
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