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Referat af generalforsamling  
den 26. april 2022 kl. 19.00 

På Emmaus, Højskolevej 9, Haslev 

 

DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetællere 
3. Formandens beretning 
4. Indkomne forslag til behandling 
5. Indlæg ved Direktør Marianne Hoff Andersen, Faxe Kommune 
6. Forslag til vedtægtsændring  
7. Fastlæggelse af kontingent 
8. Valg til bestyrelsen 
9. Eventuelt 

Formand William Markussen bød velkommen, hvorefter der blev sunget: Er lyset for de lærde blot. 

 
ad 1. Jens Thøsing blev valgt som dirigent. Jens T takkede for valget og konstaterede, at  
         generalforsamlingen kunne afholdes i overensstemmelse med vedtægterne. 

ad 2. Jørgen Hansen og Anker Stidsen valgt som stemmetællere. 

ad 3. Grundet corona-situationen kunne William Markussen aflægge den første beretning på en ordinær  
         generalforsamling. Der blev indledt med et historisk rids tilbage til den 23. april 2018, hvor der var   
         høring om en ny lokalplan for området Haandværkerhøjskolen. En underskriftindsamling med 3261  
         underskrifter var medvirkende til at forslaget blev trukket tilbage. Gentagne tilbud om køb af 
         ejendommen afgivet af Haslev Efterskole er blevet afvist. Senest er der givet tilbud om køb af  
         ejendommen fra ukendt køber, der har forventning om at lokalplanen ændres, så der kan etableres 
         boliger. Ønsket om at etablere Haslev efterskole eller andet undervisningstilbud er derfor fortsat 
        aktuelt.  

        Efter aflæggelse af beretningen var der indlæg fra forsamlingen omhandlende:  
        - Der er ikke grundlag for fortsat arbejde for etablering af en efterskole. Jf. pkt. 4 Kommissorium for 
          Taskforce nedsat af Faxe Kommune. 
        - Hvem skal vælge repræsentant for skolekredsen bag håndværkerefterskolen? 
        - Hvor mange midler er der indsamlet? 
        - Hvad er der kommet ud af kontakten til ministeriet? 
        - Hvilken dialog har der været med EUC? 
        - Bestyrelsen opfordres til at fremsende et fornyet tilbud om køb af ejendommen. 
       
      William Markussen svarede på de stillede spørgsmål og konkluderede: Det er bedre vi er her end vi ikke 
      er her. 
      Beretningen blev godkendt med 47 for og 2 imod. 

ad 4. Ingen forslag indkommet til behandling 

ad 5. Marianne Hoff Andersen fremlagde Faxe Kommunes kommissorium til flere uddannelsesinstitutioner i  
        Faxe Kommune. Aktuelt er der for få uddannelsesmuligheder indenfor kommunen, samtidig med, at der 
        er behov for arbejdskraft. Derfor flere uddannelsesmuligheder lokalt. Faxe kommune ønsker på den  
        baggrund at nedsætte en Taskforce, der skal afdække området og komme med konkrete forslag til  
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        etablering af uddannelser. 
        Taskforcens arbejde er langsigtet og den forventes nedsæt inden sommer. Arbejdet strækker sig over 
        indeværende byrådsperiode 2022 – 2025. Det aftales løbende, hvornår og hvordan der afrapporteres til 
        ØK-udvalg og Byråd. 
        9 repræsentanter vælges fra diverse interessegrupper, hvoraf en repræsenterer skolekredsen 
        ”Haandværkerefterskolen”. 
         
        Efter gennemgang af kommissoriet kom der kommentarer fra forsamlingen. 
        - Det anbefales at Taskforcens deltagere giver mulighed for etablering af følgegruppe med henblik på  
          sparring. 
        - Optimer interessen for erhvervsuddannelse blandt folkeskolens elever. 

Ad 6. Følgende ændringsforslag af vedtægterne blev vedtaget. 
        § 2, Skolekreds 
              Stk. 1. Skolen bæres af en skolekreds, hvor følgende kan være medlemmer: 
              1: private myndige personer, som føler tilknytning til skolen og som kan tilslutte sig skolens 
              værdigrundlag 
              2: Virksomheder og organisationer som kan tilslutte sig skolens værdigrundlag og vil bidrage til at 
              opnå skolens formål gennem faglig sparring og tilbud om virksomhedspraktik 
        §5 Stk. 2  

              Bestyrelsen vælges for to år ad gangen og afgår på skift med tre på ulige årstal og fire på lige   

              årstal. Genvalg kan finde sted. Suppleanter er på valg hvert år. 

Ad 7. Vedtaget, at der ikke opkræves kontingent for nuværende medlemmer. Nye private myndige personer     

         betaler 100 kr. og nye virksomheder 500 kr. 

Ad 8.  På valg er: 

           Carl Axel Lorentzen          Ønsker ikke genvalg 

           Kirsten Nielsen                 Ønsker ikke genvalg 

           Sven Erik Gade                Ønsker ikke genvalg 

           Morten Haupt-Hansen      Ønsker ikke genvalg 

          

        Forslag til nyvalg: 

        Tomas Legarth, Peter Vilson, Arne Gammelgaard, Christian B Sørensen og Maria H Jensen 

        Ved skriftlig afstemning blev følgende valgt: Christian B Sørensen, Maria H Jensen, Arne 

        Gammelgaard og Tomas Legarth. 

        Efterfølgende blev der valgt 2 suppleanter:  1. Anna Søegren og 2. Peter Vilson 
 
Ad 9. Eventuelt  
         Dirigenten takkede for sober debat 
         William Markussen takkede dirigenten for ledelsen af generalforsamlingen samt de fratrædende   
         medlemmer af bestyrelsen, hvorefter han udtalte, at den kommende bestyrelse ville arbejde videre  
         med afsæt i den ånd, der har været fremme på generalforsamlingen. Vi vil kæmpe for nyt liv på 
         Haandværkerhøjskolen som efterskole eller anden uddannelse. 
 

Referat af generalforsamlingen udarbejdet af Sven Erik Gade 

Underskrift af dirigent                         Dato 
 
_______________________             __________ 
 
Bilag vedlagt: Kommissorium for Taskforce til flere uddannelsesinstitutioner i Faxe Kommune 


