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Der var fuldt hus - stik imod forventning - da der blev holdt borgermøde på den nu lukkede
efterskole i Baaring. Foto: Mia Harm Madsen

Foreningen for opstart af Baaring Efterskole og Højskole blev overvældet af den
enorme interesse for deres projekt, da der søndag var borgermшde. 125 mødte op.

Baaring: "Septembers himmel er så blå", sang en hel sal af fremmødte, da der blev inviteret til
åbent hus i den nu nedlagte efterskole. Håbet, derimod, det kan sagtens gå hen og være
lysegrønt. Det var tydeligt, at en mulig skoleåbning havde stor interesse i lokalsamfundet, og
stærke kræfter var mødt frem for at høre nærmere om, hvad "Foreningen for Opstart af
Baaring Efterskole og Højskole" egentlig havde tænkt sig.
I spidsen stod Ask Nørholm, der er tidligere lærer på den nu nedlagte efterskole. Andre lokale
ansigter som Dorthe Frimann Nielsen, Anders Skov Henriksen, Helle Skov Henriksen og
Steffan Herrick svarede på spørgsmål så godt, de kunne, men de lagde heller ikke skjul på, at
projektet har uendeligt mange løse ender, som på ret kort tid skal findes og bindes sammen,
hvis det skal være muligt at få Merkur Bank med på idéen om, at der fortsat skal være en
efterskole i Baaring.

Ask Nørholm, der er en måske kommende leder af skolen, gav den på guitar, da der var
fællessang, inden selve mødet gik i gang. Foto: Mia Harm Madsen
Mere end en efterskole
Mange af de spørgsmål, der kom fra salen, handlede om økonomien bag et eventuelt køb af
bygningerne. Flere havde gode råd til, hvordan man taktisk skulle have is i maven og vente på,
at den første tvangsauktion den 6. november var overstået. Andre foreslog, at man fik sig en
aftale med Merkur Bank inden da. Andre igen foreslog, om ikke Middelfart Sparekasse kunne
være en bedre samarbejdspartner.
Den tidligere rytmiske efterskole efterlod skolen med et minus på 11 millioner, og alle i salen
var også godt klar over, at der skal sælges en del folkeaktier, for at drømmen kan blive til
virkelighed.
- Vi skal have købt skolen, ellers bliver der ikke noget her. Det kommer også til at tage lang tid
at forhandle med banken. Men vi har brug for opbakning. Det giver os bedre
forhandlingsmuligheder, forklarede Ask Nørgaard.
Det var da heller ikke kun penge, der blev efterlyst på mødes. Hænder og hoveder er i lige så
høj kurs. Fundraisere, økonomifolk, hænder til at gøre rent eller male. Alle, der kan bidrage
med noget, blev opfordret til at gøre det.
For det er ikke ligemeget, om der ligger en efterskole i Baaring.
- Det her handler om mere end en efterskole. Det handler om skolen, Brugsen og 17
arbejdspladser, forklarede Steffan Herrick, der også påpegede, at der kunne komme alt muligt
andet i de bygninger, som ikke ville være til byens fordel.
Dog står det i lokalplanen, at bygningerne skal anvendes til skole.
En tilhører i salen foreslog, at man kunne samle en lokal investorkreds, der kunne købe
efterskolen, hvorefter man vil kunne leje sig ind og drive efterskole.

Næste træk er at få fat i erhvervslivet for at finde de penge, der i første omgang skal sikre, at
foreingen kan købe lokalerne. Der skal handles og tænkes hurtigt inden tvangsauktionen om
en god måneds tid.

Dorthe Frimann Nielsen er den anden af de måske to kommende ledere, der skal få den nye
efterskole godt i gang. Hun har mange års erfaring som efterskoleleder. Foto: Mia Harm
Madsen

