Idrætsefterskolen Lægården
Bestyrelsens indberetning 2019
2019 har været er rigtigt godt år for Lægården. Hen over efteråret og sommeren blev vi færdige
med byggeriet med ny spisesal, køkken faciliteter, indgangspart og glasgang som foebindelsesled
mellem bygningerne. Vi havde målsætningen om at de ny faciliteter skulle tages i brug i
forbindelse med skolestart – det lykkes.
Ved skolestart havde vi 184 elever på skolen. Vi kan se at den ændrede placering af spisesal giver
en ny dynamik. Elevernes ophold på fællesområderne er blevet spredt mere ud på et større
område af skolen. Spissituationerne bliver fviklet i en dejlig atmosfære og alle eleverne har mad på
tallerkenen i løbet af 10-12 min.
De mange ændringer og nybygninger på skolen er med til at signaler at Lægården både kan og vil
række ind i fremtiden og fortsat være en skole som mange elever prioitere at komme og være elev
på.
I 2019 har én af de store opgave været, at får den nye revisor – Bierholm – godt ind i regnskabet.
Det er også lykkes og vi har en rigtig god sparing med revisoren.
Resultatopgørelsen for 2019 viser et overskud på 381.160 kr og balancen pr. 2019-12-31 viser en
egenkapital på 34.332.434 kr. Likviditetsgraden er på 70% og soliditetsgraden på 51%. Der har
været 178 årselever i regnskabsåret. Bestyrelsen opfatter dette som et tilfredsstillende resultat.
I det afsluttende og det igangværende skoleår har vi ikke haft ret meget frafald af elever. Dette er
med til at give et meget tilfredsstillende antal årselver og derved grundlag for en god økonomi. Vi
har fortsat stor opmærksomhed på at fastholde elevernes trivsel og lyst til efterskolelivet. Dette
gøres gennem vores kontaktlærer ordring og meget tæt samarbejde med forælderne.
Af udsævanlige forhold i regnskabet skal næves at skolen har indfriet renteswap ved omlægning af
lån. Dette har bevirket resultatet negativt med 178.4980 kr. Desuden har vi i regnskabet også haft
låneomkostninger på 238.045 kr. Det er bestyrelsens opfattelse, at skolen står på et solid
fundament via vores nuværende 3 fast forrentede lån. Se note 22 i regnskabet for fordeling, rente
og rest løbetid.
En anden stor opgave for bestyrelsen har været arbejdet med skolene vedtægter. Der har været
en del teknikaliteter som skal opdateres ind i vedtægterne. Én af de store ændringer er dog
bestyrelsens smmansætning. Tidliger har vedtægterne angivet at Holstebor byråd har ret til at
tilsætte et medlem. Byrådet har i flere år ikke ønsket at benytte sig at denne mulighed.
Bestyrelsen forslår at dette ændres til ”Bestyrelsen har derudover mulighed for at tilsætte et sjette
medlem fra Holstebro Kommunes forening- og erhvervsliv.” Det er vores opfattelse at skolen vil
have langt mere gavn af sådan en mulighed. Desuden har denne mulighed været efterspurgt på
flere generalforsamlinger.

Midt i marts måtte skolen sende alle elever hjem grundt Covid-19 pandemien. Håndteringen og
udfordringerne i den forbindel vil blive en stor del af indberetningen ved generalforsamlingen i
2021.
Guds fred.
På bestyrelsens vegne.
Eivind Triel

