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Haslev Efterskole

Kære medlem af skolekredsen

 
En stor tak skal endnu engang lyde til jer for jeres tydelige støtte til realiseringen af
Haslev Efterskole.
Den 14. januar kunne en borgergruppe støtte bestyrelsens arbejde for en etablering af
en efterskole ved at aflevere 3.261 underskrifter til byrådet med et ønske om, at der
ikke opføres boliger på Haandværkerhøjskolens grund. 

 
 
Den politiske behandling blev derefter genoptaget på mødet i Plan & Kulturudvalget
den 21. januar.
På mødet blev følgende ændringsforslag stillet: 

 
Venstre, Dansk Folkeparti, Borgerlisten og Liberal Alliance støtter ikke indstillingen om
vedtagelse af lokalplan og kommuneplantillæg for området ved EUC, den tidligere
Håndværkerhøjskole.
Området ligger centralt i Haslev og har væsentlig betydning for hele skoleområdet på
Skolegade, samt området ud til Skoleengen.
Den fremtidige anvendelse af området bør derfor drøftes i et større perspektiv i
forbindelse med arbejdet omkring den kommende kommuneplan.

 
Ændringsforslaget blev vedtaget af et enigt udvalg og oversendes til Byrådet.

 
Punktet er efterfølgende blevet behandlet den 28. januar i Økonomiudvalget, hvor
udvalget anbefalede Plan & Kulturudvalgets indstilling.

 
Den afsluttende behandling vil ske på Byrådets møde den 6. februar, hvor alt taler for
på baggrund af anbefalingen fra Økonomiudvalget og den oprindelige indstilling fra
Plan & Kulturudvalget, at Byrådet vedtager indstillingen fra Plan & Kulturudvalget.

 
 
Bestyrelsen takker politikerne for deres ændrede tilgang til området ved
Haandværkerhøjskolen, hvor de udtaler: Området ligger centralt i Haslev og har
væsentlig betydning for hele skoleområdet på Skolegade, samt området ud til
Skoleengen. Den fremtidige anvendelse af området bør derfor drøftes i et større
perspektiv.

 
 
Nu forestår et større arbejde med at skaffe kapitalen til etableringen af efterskolen.
Ud over ansøgninger til fonde og virksomheder vil vi også på baggrund af mange
opfordringer igangsætte en indsamling blandt efterskolens medlemmer samt Faxe

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


kommunes borgere generelt.
Den nærmere procedure vil blive meddelt senere. 

 
 
For knap et år siden mødtes vi på Emmaus for at vælge en bestyrelse til at realisere
Haslev Efterskole, og inden længe skal vi mødes igen til den kommende
generalforsamling, der vil blive afviklet den 21. april kl. 19.00 på Emmaus. Dagsorden
følger senere.

 
Med venlig hilsen

 
William Markusssen
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