
Årsberetning 2020 fremlagt på generalforsamlingen den 25. maj 2021 

 
Om foreningen og bestyrelsesforhold 

Der er per 31/12 - 2020 188 medlemmer i skoleforeningen, 67 (134) familiemedlemmer og 54 

enkelt-medlemmer. 

Valg til bestyrelsen ved generalforsamlingen: Valgt af generalforsamlingen: Stine Hald blev valgt 

(i sted for Marianne Schlittler) og Johannes Thuesen modtog genvalg.  

 Valgt af Antroposofisk Selskab: Jørgen Bang og Jens Henriksson blev begge genvalgt. 

 Valgt af lærerkollegiet:  Per Madsen blev valgt (i stedet for Dorte Watt). 

 

Observatør fra forældrerådet er fortsat Lia Rymer Kubel, og observatør fra skolens bestyrelse er  

Kristina Dienhart. Per Pedersen modtog genvalg som skoleforeningens revisor. 

David Christensen blev på mødet den 16. marts valgt som skoleforeningens repræsentant i skolens 

bestyrelse. 

Stine Hald har i sidste uge (21. maj) desværre meddelt at hendes fortsat medvirke i bestyrelsen på 

grund af arbejdspres ikke er realistisk. 

 

Bestyrelsesmøder 

Coronasituationen har også i anden halvdel 2020 og frem til generalforsamlingen 2021 påvirket 

Skoleforeningens virke i betragtelig grad. Således har bestyrelsen kun afholdt et enkelt fysisk 

bestyrelsesmøde den 22. september 2020. Den 16. marts blev det til et regulært, men virtuelt møde.  

Forretningsudvalget har desuden i perioden fra januar 2021 og frem til generalforsamlingen afholdt 

i alt 4 virtuelle møder.  

Septembermødet blev indledt med en gennemgang af skoleforeningens vedtægter, som bestyrelsen 

ønsker at ”modernisere” på nogle punkter. Endvidere blev bestyrelsen konstitueret som følgende: 

formand Alex Schlittler, næstformand Grete Black, kasserer Johannes Thuesen. Som medlem af 

forretningsudvalget blev formand, næstformand, kasserer samt Jørgen Bang udpeget. Som faste 

punkter på alle møder orienterede Jens Henriksson om HF på landsplan og Per Madsen og Johannes 

Thuesen omkring Skovly og Lindeblomsts bygningsmæssige tilstand. Jørgen Bang orienterede 

omkring Skoleforeningens planlagte arrangement om Steinerpædagogik, klima, økonomi og 

økologi. (arrangementet er udsat til 1. oktober 2021) 

Marianne Schlittlers arbejde med medlemskartoteket og funktion som bindeled mellem 

Skoleforeningen og kontoret har Per Madsen overtaget.  

 

Medlemskontakt 

De såkaldte ”onsdags foredrag” som Skoleforeningen arrangerer i samarbejde med Antroposofisk 

Selskab og skolen har på grund af coronasituationen hele året kørt på lavt blus. Det blev til i alt 2 

foredrag, et af Morten Gunge og et af Stephan Frister i henholdsvis Højby kirkes sognesal og 

Højbyhus’s mødelokale. 

Desværre har de ellers velbesøgte ”lørdagscaféer” ikke kunne finde sted. 

Indmeldelse i Skoleforeningen kan som hidtil ske gennem indmeldelsesblanket, som findes på 

hjemmesiden. Indbetaling kan som bekendt siden sidst også ske via Mobile Pay. 

 

Information om Skoleforeningen 

  Skoleforeningens medlemmer får stadigvæk tilsendt tidsskriftet ”Steinerskolen”. Desuden 

annonceres ”Bliv medlem” i ”Tirsdags nyt”. Det er Skoleforeningen, der sørger for 

informationsmateriale ved lørdagscaféen og på basaren. I Skoleforeningens regi ligger også det 



årlige sommerstævne, som bl.a. bevirker betydelige besparelser på skolens vedligeholdelsesudgifter 

samt Julebasaren. 

 

Eksterne aktiviteter 

Grete Black og Per Madsen repræsenterer Skoleforeningen i Antroposofisk 

Selskabs”Virksomhedskredsen”. Yderst beklageligt erdet, at hverken Sommerstævnet eller 

Julebasaren kunne afholdes på grund af coronasituationen. Begge arrangementer anses som meget 

værdifulde i forhold til det sociale liv på skolen. (Her skal tilføjes, at der den ene fredag var ”pop-

up”, som ved efterfølgende dørsalg gav et pænt overskud på knap 10.000.- kr.) 

 

Om økonomi 

  Regnskabet 2020 oplyser at Skoleforeningens økonomi har haft et godt år, årsregnskabet udviser et 

overskud på kr. 382.102,- (215.723- i 2019), og at foreningens økonomi i øvrigt er sund. 

Overskuddet genereres primært fra ejendomsdriften, dvs. huslejeindtægter fra Skovbørnehave huset 

og Villa Skovly. Der har i år været kurstab på værdipapirer, (kursgevinst i 2019), og det er svært at 

prognosticere, hvorledes det fremad rettet ser ud pga. Coronasituationen. På Basarkontoen står der 

p.t. kr. 374.881,-. De beløb, der tidligere er bevilliget til forskellige projekter, er endnu ikke 

udbetalt. Projekterne er på grund af coronasituationen endnu ikke udført. I forhold til 2019 er 

medlemstallet gået en anelse opad, og knap så mange restancer måtte afskrives. Foreningens 

egenkapital består af likvide midler, værdipapirer og ejendomsværdi. (se regnskabet) 

Skoleforeningen har ydet tilskud til smykker til 2. HF og det sidste hold 3.VG elever, samt til en 

personlift til Specialklasserne i Ølsted. 
 
11. og 12. Klasse - HF på landsplan 

2020 var året, hvor første hold Steiner HF’ere afsluttede deres skolegang, afslutningen dog tillempet 

Coronasituationen. I anledning af 100 året fik hver elev et sølvsmykke forestillende vores 

læringskrans og tillige en Antologi – delvist finansieret af Skoleforeningen. Der har været arbejdet 

med kvalitetssikring af vidnesbyrd, endvidere med læreruddannelse ved indsamling af 

spørgeskemaer og opfølgende lærerkonference. For at styrke elevtallet har der været arbejdet med 

PR – også for den enkelte skole. Der har året igennem været arbejdet på at få betaling for den merit, 

vi giver i 10. klasse, da det er en naturlig følge, at det er en Steinerskole-uddannelse, der blev 

vedtaget i 2016.  

HF har været med ind over en mediepædagogisk konference, som lykkedes at blive afholdt med 

omkring 100 deltagere på Christiansborg og på Vartov, som et ”Waldorf 100-arrangement”. (Jens 

Henriksson, maj 2021) 

 

 

 

Alex Schlittler 

på bestyrelsens vegne 

 

 

 

 

 

 

 

 


