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Skoleforeningens Årsberetning 2021 
Godkendt på generalforsamlingen den 29. april 2022 

 

Om foreningen og bestyrelsesforhold 

Der er pr 31/12 – 2021 i alt 186 medlemmer i skoleforeningen, heraf 67 familiemedlemmer og 52 

enkelt-medlemmer. 

 

Det forløbne år 2021 var præget af de to runde jubilæer: Skoleforeningens 60 år og Skolens 50 år. 

Dog har Coronarestriktioner også i det forløbne år påvirket Skoleforeningens virke i betragtelig 

grad. En del arrangementer blev aflyst eller udsat, og en del møder blev afholdt virtuelt. 

 

Således blev Generalforsamlingen først afholdt den 25. maj 2021, og ikke som normalt inden april. 

 

Valg til bestyrelsen ved generalforsamlingen:  

Valgt af generalforsamlingen: Lone Smith blev genvalgt, og Grete Black (tidligere valgt af 

Kollegiet) blev nyvalgt i stedet for Alex Schlittler, der ikke modtog genvalg. Stine Hald ønskede at 

udtræde af bestyrelsen, og posten forblev ubesat (vakant), da der ikke var nogen nye kandidater.  

Valgt af Antroposofisk Selskab: Monique van der Made og Dineke Doppen blev begge genvalgt. 

Valgt af lærerkollegiet:  Per Madsen blev genvalgt, og efterfølgende blev Astrid Fükking nyvalgt i 

stedet for Dorte Watt. 

 

Per Pedersen modtog genvalg som skoleforeningens revisor. 

 

Skoleforeningen har i 2021 udpeget David Christensen og Katrine Kolmos, som nu sammen med 

Jesper Thybo og Marianne Theils udgør de fire skoleforeningsvalgte medlemmer af Skolens 

bestyrelse.  

 

Bestyrelsesmøder 

Umiddelbart efter generalforsamlingen afholdt bestyrelsen konstituerende møde og valgte følgende 

forretningsudvalg: Jørgen Bang ny formand, Grete Black genvalgtes som næstformand og Johannes 

Thuesen som kasserer. Som det fjerde medlem af forretningsudvalget nyvalgtes Anna-Marie 

Christensen.  

 

Bestyrelsens nuværende medlemmer og observatører: 

Valgt af Generalforsamlingen: Grete Black, Johannes Thuesen, Anna-Marie Christensen, Lone 

Smith (+ 1 vakant plads).  

Valgt af Antroposofisk Selskab Odensegruppen: Jens Henriksson, Jørgen Bang, Monique van der 

Made, Dineke Doppen  

Valgt af kollegiet: Per Johan Madsen, Ulrike Müller, Astrid Fükking  

Observatører: Lia Rymer Kubel (Forældrerådet), Kristina Dienhart (skolens bestyrelse) 

 

Der er blevet afholdt følgende bestyrelsesmøder: (Referater i arkiv på skolen) 

25. maj 2021. Bestyrelsesmøde og konstituerende møde 

8. juni 2021: Bestyrelsesmøde. Opdatering af bestyrelsesliste. Den afgående formand Alex 

Schlittler blev takket og hyldet for sit mangeårige virke for skoleforeningen. 

24. juni 2021: Ekstraordinært Bestyrelsesmøde vedr. støtteansøgning  

7. september 2021: Bestyrelsesmøde.  

6. oktober 2021: Ekstraordinært møde: Udpegning af nyt medlem af skolens bestyrelse 
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16. november 2021: Bestyrelsesmøde, 

1. februar 2022: Forretningsudvalgsmøde: Gennemgang af regnskab, konti og værdipapirer. 

8. februar 2022: Bestyrelsesmøde,  

29. marts 2022: Bestyrelsesmøde og Generalforsamling. 

 

Der er i året løb afholdt orienteringsmøder med skolens ledelse og bestyrelse i relation til status på 

Steiner-HF og ledelsesstruktur. 

Desuden har der på alle bestyrelsesmøder været et fast punkt, hvor kollegiets repræsentanter 

orienterede om skolens forhold, og et andet fast punkt, hvor Jens Henriksson orienterede om 

Steiner-HF på landsplan. Endelig har Johannes Thuesen og Per Madsen løbende orienteret om 

Skovly og Skovhusets bygningsmæssige tilstand.  

 

Ny hjemmeside er under etablering og varetages af Lia Rymer Kubel og Grete Black. 

Hjemmesidens adresse: https://rs-skoleforeningen-odense.dk/. 

 

Jubilæumsarrangementer i 2021: Skoleforeningens 60 år og Skolens 50 år. 

Skoleforeningen bidrog dels med en lykønskningstale til skolens fødselsdag, dels med en 

gaveindsamling til en skulptur til skolen (på initiativ af Ellen Thuesen og Grete Black), dels med en 

Temadag om Bæredygtig Økonomi, Økologi og Pædagogik (arrangeret af Ellen Thuesen, Anne 

Lindegaard og Jørgen Bang i samarbejde med skolens overbygningslærere og -elever, pedel og 

administration). Som resultat af en forespørgsel fra rektor Solbjørn Weismann havde Ellen Thuesen 

etableret en gruppe med lang historisk viden om skolens historie og traditioner, som planlagde en 

Jubilæumscafe til Julebasaren den 27. november. Det blev imidlertid aflyst pga. Corona-

restriktioner, men er forberedt til en evt. gennemførelse til julebasaren 2022.  

 

Temadagen var oprindeligt planlagt til den 19. marts 2021, men blev pga. Corona-restriktioner 

først afholdt fredag den 1. oktober 2021. Dagen igennem deltog mere end 100 deltagere fra kl. 10 

om morgenen til kl. 21 om aftenen. Om morgenen var alle skolens godt 300 elever forsamlede til 

morgensang i salen sammen med de første ca. 35 gæster, og dagen igennem var hele skolens 

område præget af det store jubilæum, selvom selve foredragene var forbeholdt overbygningens 

elever, lærere og øvrige personale samt de tilmeldte gæster. 

De tre oplæg fra Lars Pehrson, Klaus Loehr-Petersen og Ellen Thuesen stod stærkt hver for sig og 

dannede desuden en meget inspirerende sammenhæng mellem de tre temaer, bæredygtig økonomi, 

økologi og Waldorf-pædagogik. Det samme gjaldt aftenens foredrag af de to førstnævnte, der 

overværedes af knap 40 personer. 

Eftermiddagens samtalerum og værksteder var alle velbesøgte med engagerede deltagere, og 

pladsen rummede mange fine stande og boder fra antroposofiske aktiviteter på Fyn. 

Dagen igennem var der kunstneriske indslag med eurytmi og sang, og skolens 9. klasse stod for den 

fine beværtning med vegetarisk mad mv, som de under ledelse af Inge Vedersø Terp fremstillede i 

skolekøkkenet. Herved fik 9. klasse et vigtigt bidrag til deres rejsekasse, idet alle oplægsholdere og 

arrangører medvirkede uden honorar som en gave til skolen, og tillige havde Fonden til fremme af 

Antroposofisk kulturel Virksomhed doneret kr. 10.000 til dækning af udgifterne til arrangementet. 

Temadagen blev afholdt uden nogen udgift for skoleforeningen. 

 

Børnehusene (kommunens betegnelse for børnehaver og vuggestuer) og Specialklasserne 

(Ølsted) hører med i skoleforeningens opmærksomhedsfelt, bl.a. i forbindelse med 

bygningsudlejning og støtte til diverse formål. 

 

https://rs-skoleforeningen-odense.dk/


Side 3 af 4 

 

Arrangementer i øvrigt:  

Foredrag afholdt i samarbejde mellem Antroposofisk Selskab, Odense-gruppen, Rudolf Steiner-

Skoleforeningen & Rudolf Steiner-Skolen i Odense 

13. sept 2021: Fyraftensmøde: Foredrag: Fantasi som instrument ved Troels Ussing 

1. oktober 2021: Temadag 

3. november 2021: Foredrag: ”Sakralgeometriske åbenbaringer” ved Elsa Wohlwend 

8. december 2021: Juleforedrag ved Stephan Frister, præst i Kristensamfundet i Odense og Aarhus. 

19. januar 2022:Foredrag: ”Koncilet i Konstantinobel i 869 – hvor ånden blev afskaffet” ved Jesper 

P. Schou. 

22. februar 2022 (udsat fra 2021): Foredrag ”Elektricitetens tidsalder – Velsignelse eller 

forbandelse?” ved Niels Henrik Nielsen. 

23. marts 2022 (udsat fra 2021) Foredrag ”Hvad foregår der? Tidsbeskrivelse. Opgaver, 

udfordringer og muligheder” ved Ellen Thuesen.  

 

Medlemskontakt 

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

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

Arbejdet med medlemskartoteket og funktion som bindeled mellem Skoleforeningen og kontoret 

overtog Per Madsen efter Marianne Schlittler.  

 

Information om Skoleforeningen 

Skoleforeningens medlemmer får stadigvæk tilsendt tidsskriftet ”Steinerskolen”. Desuden 

annonceres ”Bliv medlem” i ”Tirsdags nyt”. Skoleforeningen sørger for informationsmateriale ved 

lørdagscaféen samt afholdelse af julebasaren. Skoleforeningen plejer at give 5000 kr. i tilskud til 

maden ved det årlige sommerstævne, som bl.a. bevirker betydelige besparelser på skolens 

vedligeholdelsesudgifter samt Julebasaren. 

Yderst beklageligt er det, at hverken Sommerstævnet eller Julebasaren de to sidste år kunne 

afholdes på grund af Corona-restriktioner. Begge arrangementer anses som meget værdifulde i 

forhold til det sociale liv på skolen.  

 

Eksterne aktiviteter 

Grete Black, Per Madsen og Jørgen Bang repræsenterer skoleforeningen i Antroposofisk Selskabs 

”Virksomhedskredsen”.  

 

Om økonomi (jf. det reviderede Årsregnskab): 

Regnskabet 2021 oplyser at Skoleforeningens økonomi er sund og stabil, idet årsregnskabet udviser 

et overskud på kr. 287.768 (i forhold til kr. 382.102 i 2020, som dog reelt kun var kr. 251.000, hvis 

man ser bort fra en bogholderiteknisk tilbageførsel af kr. 131.175). 

Kontingentindtægterne beløber sig til godt 20.000 kr. 

Fonden til Fremme af Antroposofisk Kulturel Virksomhed donerede kr. 10.000 til afvikling af 

Temadagen. 

Overskuddet genereres primært fra ejendomsdriften, dvs. huslejeindtægter fra Skovhuset og Skovly. 

Driftsregnskabet for disse to ejendomme udviser et overskud på ca. 190.000 kr. 

Der har i år været en kursgevinst på værdipapirer på godt 90.000 kr., (mod et kurstab i 2020 på knap 

90.000 kr.), og det er svært at prognosticere, hvorledes det ser ud de kommende år pga. diverse 

internationale kriser, men kursværdien af vores værdipapirdepoter var ultimo 2020 på godt tre 

millioner kr.  

I forbindelse med etablering og drift af ny hjemmeside har der været udgifter på kr. 18.040. 
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På bankkontoen i Merkur står der godt 485.000 kr. Heraf udgør basarkontoen kr. 397.680, som er 

reserveret til forskellige formål. De beløb, der tidligere er bevilliget til forskellige projekter, er 

endnu ikke udbetalt. Projekterne er på grund af Corona-situationen endnu ikke udført.  

 

På gaveindsamlingskontoen stod ultimo 2021 kr. 35.150. (Indsamlingen fortsætter i 2022). 

 

Foreningens egenkapital består af likvide midler, værdipapirer og ejendomsværdi. Den bogførte 

ejendomsværdi udgør kr. 7.555.446 (se regnskabet). 
 
Status vedr. 11. og 12. Klasse - HF på landsplan (resume ved Jens Henriksson): 

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) 

 

 

Godkendt af generalforsamlingen 29/3 2022 

 

 

 

 

Monique van der Made Jens Henriksson Jørgen Bang 

Dirigent Referent Formand 

 


