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Efterskolelжrer Ask Nørholm arbejder pе at skabe liv i den konkursramte Rytmiske
Efterskole i Bеring. Han skal skaffe nжsten 1,5 millioner kroner i
virksomhedssponsorater og folkeaktier. Er det en realistisk plan? Vi spurgte tre
centrale personer:
Rasmus Enemærke
Formand, Baaring Banke Lokaludvalg

Formand for lokaludvalget i Båring Rasmus Enemærke. Arkivfoto: Nils Svalebøg.
- Det er selvfølgelig klart et aktiv for vores landsby at have sådan en skole, men jeg ved
ikke noget om de konkrete planer. Mange har spurgt om, hvad der skulle ske. Det er i hvert
fald noget, folk går op i.
- Vi elsker jo at se de unge mennesker gående ned gennem byen. Det vil næsten betyde
endnu mere, hvis det ikke lykkedes - altså negativt.
Er folk klar til at lægge penge i projektet. Har du en fornemmelse?
- Overhovedet ikke. Det kan man vejre efter på søndag alt efter, hvor mange der kommer.
Torben Vind Rasmussen
Fungerende formand, Efterskoleforeningen

Højskoleforstander og fungerende formand for Efterskoleforeningen Torben Vind Rasmussen.
Arkivfoto: Henning Hjorth.
- Vi bifalder altid, når der er nye initiativer. Nogle gange kan man starte en ny skole i den
tid, vi har lige nu og lave en skoleform, der ikke er på markedet i øjeblikket. Vi bakker op
og har været til møde derude.
Hvad tænker I om bæredygtighed som ramme?
- Det er min fornemmelse, at flere og flere skoler er opmærksom på bæredygtighed, uden
nogen intensivt har sagt, at de lægger alle æg i reden. Det giver i høj grad mening.
Folkeaktier og virksomhedssponsorater - har man set det før?
- Folkeaktier, ja. Virksomhedssponsorater i mindre grad. Det er i højere grad nytænkning.
Jørn Jepsen, Båring
Ejer, Alulette og Dyrehøj, der producerer ridebaneudstyr og trailere

Virksomhedsejer Jørn Jepsen. Privatfoto.

- Hvis man skal spytte nogle penge i, skal der være et bæredygtigt forretningsgrundlag og
en ledelse, der dur. Det har været kendetegnet for skolen, at man ikke har formået at drive
forretning. Man kan lave nok så mange forsøg, men hvis man ikke har de rigtige
mennesker og den rigtige idé, så bliver det alligevel ikke til noget.
- Skolen betyder meget - specielt for brugsen. Jeg ser rigtig gerne, at efterskolen overlever,
men det skal være et rigtig godt koncept, hvis man skal skyde penge i det. Der er jeg nok
meget kritisk.

