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Ask Nørholm er imponeret over den store opbakning, der er i lokalsamfundet i Baaring. Her er
lokale kræfter med forstand på økonomi, som han blandt andet kan tage med i banken, når
der for alvor skal forhandles. Foto: Mia Harm Madsen
Baaring: Der blev stillet kritiske spørgsmål til økonomien, da Ask Nørholm og de fem andre i
"Foreningen for opstart af Baaring Efterskole og Højskole" stillede sig op i skolens
foredragssal. Det var dog ikke anderledes, end den måske kommende skoleleder havde ventet.
- Selvfølgelig stiller de spørgsmålstegn ved det her. Men jeg er mere styrket i min tro på det
nu. Vi har noteret navnene på folk, der kan hjælpe os. Vi vil også gerne bruge lokale kræfter,
når vi skal forhandle i banken, og så kan jeg være nok så god til at spille på guitar, men det
kommer jeg ingen vegne med i banken, forklarede efterskolelæreren, der indrømmer, at hans
spidskompetencer ligger et andet sted.
- Jeg ved noget om, hvordan man laver en god skole og om, hvordan vi skaffer folk hertil, men
at skaffe penge, det er ikke mit felt. Faktisk er jeg først på hjemmebane i det øjeblik, skolen
åbner, sagde han.
OPSTART OG ШKONOMI
Hvis alt skulle gå, som foreningen ønsker sig, går der alligevel næsten to år, før der kan
komme elever på skolen. Det skyldes, at der skal søges forskellige tilladelse, som er et helt år
undervejs. Derfor kan der tidligst blive liv på efterskolen igen i 2020.Der er budgetteret med,

at der skal gå 70 elever på skolen i det første år. Så skal der komme 90 elever i det andet, og i
det tredje år efter opstart skal elevtallet ramme 100.
Der er regnet på, at skolen kan have et minus på to en halv millioner indtil skolestart. Derefter
er der også luft i budgettet til at afdrage på den kommende gæld.
Flere steder skal der en del renovering til, før skolen igen er klar til at tage imod elever.
Blandt andet værelserne skal gennemrenoveres. Det vil komme til at koste 25.000 kroner pr.
værelse.
Der er sat folkeaktier til salg. De starter på 100 kroner og ender på 10.000 kroner. Skulle man
have lyst til at sponsorere renoveringen af et værelse, kan man få hængt sit navn op over
døren.
Skulle efterskoleprojektet ikke blive realiseret, får man alt, der er indbetalt over 100 kroner,
retur.
Mange medlemmer
Internt i foreningen havde de skudt på, hvor mange der ville komme til deres borgermøde, og
den, der havde skudt højst, havde skudt på 62. Der kom det dobbelte, og det er godt at
forhandle med, når Ask Nørholm i den kommende tid skal i banken.
Støtten til foreningen har været enorm. Torsdag aften var der seks medlemmer, nemlig
foreningsmedlemmerne selv. Søndag middag var der 219.
- Mit næste træk er at snakke med banken. De skal vide, at vi er mange, der vil det her. Så jeg
skal have dem til at slippe tvivlen. Vi vil fortsat gerne arbejde sammen med Merkur Bank. Vi
har overvejet Middelfart Sparekasse, men det bliver nok svært at overbevise dem om, at de
skal låne os syv en halv million inden den 6. november. Lige nu er vi bare glade for, at der er
så mange, der vil os, stedet her, og vil hjælpe os. Vi ved godt, at vi ikke kan rejse 10 millioner
kroner i Baaring, men der er en stor symbolik i at melde sig ind i foreningen, og det er vores
trumfkort, når vi skal forhandle med Merkur Bank, forklarede Ask Nørholm.

