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Tommerup Efterskole 

 

Forstander Jakob Carl Christensen bød velkommen til repræsentantskabsmøde, hvorefter vi sang “Du, 

som går ud, fra den levende Gud”. Herefter bød skolens bestyrelsesformand, Flemming Vium, 

velkommen. Repræsentantskabsmødet var blevet en anelse forsinket, da den forudgående tale havde 

varet lidt længere end planlagt. Biskop Henrik Stubkjær havde berettet spændende, levende og 

udfordrende om sin første tid som biskop i Viborg Stift. I det lys valgte formanden af lade sin 

indledning udgå og skred direkte til valg af dirigent for forsamlingen. 

 

1: Valg af dirigent 

Henning Thomsen blev bragt i forslag som dirigent for mødet og derefter valgt. Dirigenten 

konstaterede, at forsamlingen var blevet rettidigt indkaldt, dog med den note, at en håndfuld af 

repræsentantskabets medlemmer på grund af en kartoteksfejl var blevet indkaldt cirka 6 dage for 

sent. Forsamlingen valgte at se bort fra dette, hvorefter dirigenten kunne konstatere, at 

repræsentantskabet var beslutningsdygtig. 

 

2: Bestyrelsens beretning 

Flemming Vium fremlagde bestyrelsens beretning. 

A. Et jubilæum - 100 års fejring i år af 1915 grundloven - muligheden for de frie skoler blev 

stadfæstet ved denne lov. 

B. Om skoleformen - 249 efterskoler i Danmark i dag, stigende elevtal i alt på landsplan, men ikke 

på Fyn, ej heller på TE. Der, hvor elevtallet går frem, er på de stærkt profilerede efterskoler 

f.eks. idrætsefterskolerne. Statistisk undersøgelse viser, at 12 % af de elever, der starter på 

efterskole, stopper i løbet af skoleåret - på TE er det 3 %. 

C. Bestyrelsens initiativer siden sidst repræsentantskabsmøde har blandt andet været salg af 

lærerbolig; skolen har nu 4 lærerboliger og bestyrelsen overvejer at sælge yderligere én. 

Investering ift. Udstedet er udsat. Der foretages dog en udvidet vedligeholdelse, men ikke en 

egentlig renovering af Udstedet 

D. Strategiarbejde: PR-indsatsen var og er helt nødvendig, men er det nok? Der har været en 

fordomsfri drøftelse i bestyrelsen  om hvilke muligheder vi har får at få en fyldt skole. Styrker, 

svagheder, trusler, muligheder var i fokus. Denne drøftelse er mundet ud i blandt andet 

følgende tiltag: 

a. Fra skoleåret 2016/2107 en elevrejse til USA for 9. klasserne - en særlig oplevelse med 

internationalt udsyn. Rejsen gennemføres i samarbejde med KFUM & KFUK  

b. En synliggørelse skolens allerede eksisterende kirkelige profil 

c. Digital synlighed. Det store PR-mæssige løft er gennemført (Ny hjemmeside, 

Mobilscene, billeder og video, sociale medier). Der afsættes midler til at gøre os mere 

synlige på de sociale medier. 

d. 8.-9- klassekoncept? Bestyrelsen behandler et oplæg fra skolen i efteråret. 



e. En vurdering af skolens faglige profil. Bestyrelsen nedsætter en arbejdsgruppe og 

behandler et oplæg til vinter 

E. Tak til alle på TE for højt humør, stærkt samarbejde og kæmpe indsats for eleverne på TE. Og 

tak til bestyrelsen for solidt og godt samarbejde 

 

3: Forstanderens beretning 

Skoleåret 2013/2014 var, igen, igen, igen et dejligt skoleår og det blev afsluttet på bedste vis. 

1. Vi er nu ved at nærme os afslutningen af skoleåret 2014/2015. Vi har nu to år i træk haft 

særdeles velfungerende og usædvanlig homogene hold. Frafaldet har i år reelt været 0, hvilket 

naturligvis har været ekstra skønt, idet vi startede med 89 elever - og dermed cirka 20 mindre 

end ønskeligt. Det er hårde tider for en skole som vores. 

2. Vi har haft mange, mange aktiviteter, som sædvanlig! 

3. Kurser - igen i år mange fagligt udviklende kurser og en diplommoduler. Grundet forsigtig 

økonomisk forvaltning prioriterer vi lidt skarpere end tidligere. 

4. Udvikling af skolen: Vores 10. klasser kører rigtig godt og vi er pt i gang med at udvikle vores 

virale platform og føjer nyt materiale til hjemmesiden. “Valgfagsporteføljen” udvikler sig også 

og vi forsøger at følge med og hele tiden have et bredt, solidt funderet tilbud. Vi forbereder 

også en tur til USA med 9. klasserne i 2016. 

5. Ny arbejdstid. Lock-out forrige år gjorde, at vi nu i knap et år har kørt med Ny Arbejdstid. 

Alting taget i betragtning er det gået smidigt, arbejdsforholdene blev forberedt grundigt og 

tilfredsheden på arbejdspladsen er større end den har været i mange år. 

6. Elevsituationen: I skrivende stund har vi 80 elever skrevet op til det kommende skoleår. Det er 

8 færre end sidste år. Det er der naturligvis ingen grund til at være tilfreds med. Det må 

konstateres, at det er utrolig meget nemmere at fylde skoler, der udelukkende fokuserer på 

idræt. Vi kæmper en brav kamp for at bevare skolens bredde og identitet - tak for støtte! 

7. Bygningssituationen: Solhytten blev solgt i efteråret og til efteråret sættes Fru Pedersens hus 

til salg. Foredragssalen er blevet malet, der er lavet gode lærerforberedelsesfaciliteter og vi er 

i gang med at shine Udstedet op. 

8. Ansættelser og afgang: Sidste år var der stor udskiftning i den pædagogiske stab. Nogle havde 

været her i mange, mange år og andre fandt nye udfordringer. Det var en stor omgang og det 

krævede meget af alle, men nu - på den anden side af det hele - er skolens stab nu i topform 

og vi har fået ansat nye kræfter, der hver på deres måde er med til at sætte et nyt og fornyet 

præg på skolen. Vi fik ansat lærerne Brian Hansen, Mads Ekblad og Simon Nielsen. Desuden 

blev Martin Bak forfremmet til administrativ afdelingsleder,  Mia Zabriskie ansat som 

pædagogisk afdelingsleder og souschef. Derudover blev Jens Bitsch og Jeanette Voss ansat i 

vikariater. Her i foråret har vi tillige haft Kristina Anna Nielsen i et sygevikariat. Til det 

kommende skoleår er der 3 lærere der af forskellige grunde har 20% mindre tid til 

lærerarbejdet og derfor har vi ansat Jeanette Voss i en 80% stilling for endnu et år. 

9. Hilsen: Stor tak til vores meget dygtige bestyrelse! 

  

Herefter åbnede dirigenten for bemærkninger og spørgsmål fra salen til såvel bestyrelsens som 



forstanderens beretning: 

- “Hvad skolen gør ift tilpasning af skolens medarbejdere og elevtal?”. Jakob Carl Christensen 

fortalte, at der var en regulering sidste år, og siger yderligere at det er vigtigt ikke at handle for 

impulsivt når man regulere da det kan svinge fra år til år. 

- Positiv tilkendegivelse for at vi fra 16/17 tager til Boston - det sælger og det giver god mening, 

at vi tager afsted i KFUM & KFUK-regi 

- “Hvordan får vi solgt vores DNA, den gode historie, godnatkrammeren, fællesskabet med 

plads til alle mm.?”. Der er en video på vej der vil vise skolens værdigrundlag og det særlige 

ved TE (så vidt muligt). Derudover er der afholdt søskendeweekend/gæsteelevdage hvor det 

er muligt at opleve hvem vi er og hvad vi kan. Men det konstateres, at det er meget svært at 

formidle det, som man egentlig først kan opleve, når man er i huset. 

 

Da salen løb tør for kommentarer og spørgsmål var beretningerne godkendt. 

 

4: Godkendelse af det reviderede regnskab (uddrag vedlagt) 

Forstander Jakob Carl Christensen gennemgik i korte træk årsrapporten for 2013. Alle formalia var i 

orden i regnskabsaflæggelsen, som dog viste et underskud på 468t, som ikke var tilfredsstillende. Den 

vigende elevsøgning fremgik såvel direkte som indirekte af tallene. Herefter blev regnskabet 

godkendt af repræsentantskabet. 

 

5: Forslag til vedtægtsændringer 

Formand Flemming Vium fremlagde forslag til vedtægtsændringerne, som også var blevet fremlagt på 

repræsentantskabsmødet 2014. Der var ingen bemærkninger til forslaget til vedtægtsændringer, 

hvorefter det blev enstemmigt godkendt af forsamlingen. 

 

6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Dirigenten konstaterede, at 2015 ikke er valgår og punktet dermed udgik. 

 

7: Valg af revisor 

Generalforsamlingen valgte at fortsætte det gode samarbejde med BDO 

  

8: Indkomne forslag 

Der var ved fristens udløb ikke indkommet nogen forslag  

 

9: Eventuelt 

Formand Flemming Vium bad om ordet og fortalte, at han var blev ringet op dagen forinden, fredag 

den 12. juni,  af forstander Jakob Carl Christensen med meddelelsen om, at han ønsker at fratræde sin 

stilling med udgangen af kalenderåret, med henblik på at blive forstander på Dybbøl Efterskole ved 

Sønderborg. Herefter gav Flemming Vium ordet til forstanderen. 

 

Forstanderen orienterede om sin nye stilling, som i øvrigt betyder at han vender tilbage til sin og sin 



kones hjemegn. Han takkede for et rigtig godt samarbejde de sidste 10 år.  

 

Formand Flemming Vium gratulerede på bestyrelsens vegne Jakob Carl Christensen med den nye 

stilling og takkede  for en dygtig, engageret og arbejdsom indsats i snart 10 år og for et godt 

samarbejde med bestyrelsen. 

 

Repræsentantskabsmedlem Kim Nyrup ønskede tillykke og hilste blandet andet med en kommentar 

om, at eleverne har været glade for Jakob som forstander. 

 

Dirigenten takkede repræsentantskabet for indlæggene på mødet og afsluttede 

repræsentantskabsmødet, hvorefter formanden takkede dirigenten for dygtig ledelse af forsamlingen. 

 

 

Referent Mia Zabriskie 

 


