SeniorHøjskolens Skolekredsmøde 29. april 2021
Bestyrelsens beretning for perioden oktober 2020 - april 2021
Det er en lidt mærkelig fornemmelse at afgive en beretning for en kort periode på godt 6 mdr, hvoraf
skolen har haft åbent godt 2 mdr og lukket 4 - SeniorHøjskolen har således været lukket ned i omkring 2/3
af beretningens periode. Så hvad kan beretningen så handle om.
Jubilæum - SeniorHøjskolen blev født 1. april for 50 år siden som Pensionisthøjskolen og hedder nu
Seniorhøjskolen - det minder lidt om en film jeg ikke har set men hørt om, hvor en mand lever livet baglæns
i den forstand at han starter som gammel og derefter gradvist bliver yngre - jeg ved ikke om det er en sådan
udvikling vi er ude i?
Vi ville gerne have fejret jubilæet med maner og åbent hus - Det var ikke muligt med åbent hus, men så gør
vi det sammen med jer her på kurset, og for os er det med maner, for I er jo kernen, håber også I mærker
det. Der vil dog blive taget forskellige andre initiativer som Jesper vil komme ind på.
Livet på skolen - eller det manglende liv. Vi nåede at opleve nogle gode måneder i efteråret, hvor der var
fulde huse og stemningen høj. Der så vi meget tydeligt at Jesper befinder sig godt i jobbet som forstander,
spreder god energi omkring sig blandt kursister med sang og spil, men så sandelig også blandt
medarbejderne. I den stille periode har der i den grad været brug for Jespers evne og flair for at samle
medarbejdere og skabe de gode rum med fællesskab, hvor det har været muligt.
Initiativer i den ”stille periode”. Jeg vil gerne nævne Facebooktransmissionerne af torsdagsmorgensamlinger og mandags yoga eller pilates, som gode eksempler på, hvordan medarbejderne har anstrengt sig
for at holde Seniorhøjskolen synlig ”over coronahorisonten” - fortællingen om at til stadighed 50-60 er
logget på inden den nye torsdagssamling frigives på Facebook siger noget om, at de digitale medier trods
alt kan noget med fællesskab og ”fjernvær”.
Jeg vil på bestyrelsens vegne gerne endnu en gang takke for skolekredsens opbakning, venlige opkald til
kontoret, villighed til at lade betalinger overføre til senere kurser, opbakning på de sociale medier, alt
sammen noget skolen mærker, som støtter og som er med til at give gejst - 1000 tak for jeres støtte.
Skolen har gennem hele coronaforløbets nedlukning været i en slags stand by mode - været klar til at starte
højskole med kort varsel, hvis det var den vej de politiske vinde blæste. Vi vidste godt, at Seniorhøjskolerne
ikke ville blive åbnet som de første, men vi har på den anden side ved flere lejligheder set en nærmest
ketchup effekt når der blev sat gang i åbningerne. Dette sammen med den økonomiske usikkerhed
vedrørende støtte, som mest gik på hvornår pengene falder og knapt så meget hvor meget, har medvirket
til, at vi ikke har kunnet udnytte nedlukningen til større renoveringsarbejder, fx istandsættelse af værelser,
hvilket jo er et længe næret ønske, opgradering af værelserne.
I løbet af efteråret havde vi 2 ud af 3 planlagte fællesarrangementer for alle medarbejdere og bestyrelse
under titlen ”Hvor skal vi hen du”. Første succesfulde møde i oktober blev omtalt i sidste beretning og
decembermødet var fuldt ud en lige så stor succes. Det tredje planlagte møde måtte vi aflyse eller udskyde
til senere.
Visionsmøderne er endnu ikke mundet ud i klare store linjer, men har i høj grad fungeret som et forum
hvor alle fik og brugte taletid og der blev lyttet til alle. De har bragt os alle tættere på hinanden, møderne
har underbygget og synliggjort for os alle Jespers motto om at ”Højskole er noget vi laver sammen alle
sammen”, der er kommet små og større konkrete ideer, jeg oplever at Højskolens vægtning af det grønne
og bæredygtige, det aktive er blevet bekræftet, ikke mindst som noget alle medarbejdere uanset stilling
kan se sig ind i.

Bestyrelsen har sammen med forstanderen bekymret sig meget om økonomien ikke mindst i forbindelse
med den første nedlukning - kunne vi betale lønninger, skulle vi fyre ansatte, ultimativt lukke skolen mange tænkelige og utænkelige scenarier blev vendt. Efterhånden tegnede der sig et beroligende billede af
fremtiden med hjælpepakker der syntes tilstrækkelige. Det samler sig sammen i et overraskende positivt
årsresultat på hen ved en million, til trods for forstanderskifte, køkkenistandsættelse og renovering af
forstanderbolig. Ingen havde vel gættet på dette, hvor forklaringen noget af vejen ligger i, at der er blevet
sparet rigtig mange udgifter.
Synlighed omkring udgifter og resultat har skabt en fælles bevidsthed og ansvar blandt medarbejderne i
dagligdagen, således at alle er meget opmærksomme på udgifter og alternativer.
Der er lærerkræfter der holder eller allerede er holdt og det giver Jesper mulighed for at sætte sit eget
hold, men kender vi Jesper ret bliver det med skyldig respekt for ønsker og behov udtrykt i forbindelse med
visionsdagene, hvor vi alle har kunnet komme til orde.
Bestyrelsen vil her sige en stor tak til de trofaste medarbejdere, der har trukket et stort læs på skolen i
mange år og som nu har valgt til anden side: Kristian Tikjøb, Martin Ravn, Jens Hedevang og tidligere Sisse
Skovbakke - I er altid velkomne til at besøge skolen og nogle er også engageret i kurser i 2022.
Vi er spændte på og glæder os til at se hvad næste hold kan byde ind med i forhold til dagligdagen og
udvikling af Seniorhøjskolen.
Der har været sygdom i bestyrelsen - Svend Gade har været gennem en større operation og været
fraværende et lille års tid - Ole Margon har været suppleant og ydet meget med sit lokalkendskab ikke
mindst til byråd og administration - tak for det Ole, og samtidig er vi meget glade for at Svend er tilbage
igen - Svend stiller op til valg.
Freddi Møller har ønsket at drosle ned og i hans sted har Søren Winther fra Ålborg været suppleret ind og
Søren stiller op til valg her - Tak til Freddi for mange års tro tjeneste og tak for indsatsen, Søren indtil nu.
Og så må vi se hvordan det går med valget.
Der er jo sket ændringer på vejen. En tidligere nabo - børnehaven Degneparken - er revet ned og
kommunen står nu med en grund, hvis udnyttelse er sendt i høring lokalt i Nissum.
Bestyrelsen har sammen med forstanderen besluttet at komme med et bud på, hvad SeniorHøjskolen
kunne gøre med grunden - duft- og sansemotionssti og park til brug for både lokale og kursister, samt med
tiden et hus hvor vi kan have dans, yoga mv og hvor vi kan skabe møderum med lokalbefolkningen.
Hvorvidt det bliver til noget vides ikke - vores planer støttes af den lokale borgerforening, men kommunen
kunne have planer, der er mere økonomisk attraktive, for vi kan ikke købe grunden til udstykningspris.
Som I kan høre er der liv, selvom der har været stille, det bobler rundt omkring og det vil vi helt sikkert se
mange tegn på i den nærmeste fremtid når vi møder flere kursister - for det er jer der nærer livet på skolen.
Tak for ordet

