Kære skolekredsmedlem!
Odder d. 3. april 2018
Af Jacob Hørning, Forstander
Tænk at det stadig sner her primo april i Odder. Vi venter på, at foråret kigger stille frem. Vi elsker forår - og i
efterskoleregi er foråret indgangen til det afsluttende årsklimaks. Endnu et skoleår er vi her på Rudehøj
velsignet med et lækkert elevhold, som startede i sommers. Vi har to 9. klasser, en 10. klasse og et FRONThold. En fantastisk flok livsglade og opmuntrende teenagere, som vi nyder at være sammen med.
Vi vil se unge i bevægelse, så de sætter spor i egne og andres liv - er visionssætningen for vores arbejde på
Rudehøj Efterskole. Det ser vi på mange niveauer. Prioriteringen af musik og lovsang gennem de senere år,
gør, at musikkulturen fylder i vores hverdagsliv og ligeledes med forskellige arrangementer i eget hus samt
festivaller vi deltager i. Vi arbejder med sangskrivning og musikproduktion i studiet og har netop afsluttet
vores største kreative proces med produktionen af egen musical. Musiklivet på Rudehøj spreder gode
vibrationer og et godt kulturliv.
Såvel som musiklivet præger efterskolens kultur ligeså præger idrætslivet kulturen. Det er en fornøjelse
med gode faciliteter, som sætter ramme for liv og udfoldelsesmuligheder for vores teenagere. Der er liv
på halgulvet, hvor særligt fodbold, volley, badminton og håndbold fylder i dette skoleår. Ydermere har vi
fået mountainbike som udbygning til Friluftsliv. De nyeste vi netop har sat i søen er eSport i samarbejde med
den lokale eSports forening. Idrætslivet giver velvære, smil og mange fællesskabsskabende oplevelser. Det er
en daglig fornøjelse at mærke livet i hallen og se elevernes øjne emme af liv og aktivitet.
Den faglige undervisning i 9. og 10. klasse er vi ambitiøse omkring. Vi leverer undervisning af høj kvalitet, og
går på at udvikle den enkelte elevs potentiale og støtte og udfolde de talenter og interesser de unge har. I
Cepos´ undersøgelse scorer vi særligt højt på det faglige løft af vores elever, hvilket vi er stolte af.
FRONT er vores alternative 10.klasse, hvor det undervisningsmæssige indhold knytter fuldt og helt an til
DanskOase. De unge bliver undervist i at være disciple og gøre disciple. Elevernes personlige og åndelig udvikling er
mærkbar, og den fornyelse de oplever, vil de unge noget med. Sydafrikaturen/iThemba-projektet er naturligvis årets
højdepunkt, men også en Danmarks-tur rundt i kirkelivet gør stort indtryk på eleverne.
Rudehøj har fokus på at have en god og sund sammenhæng med både DanskOase og vores
baglandsmenigheder. Der er efterhånden en del præster, der hen mod skoleårets afslutning bruger tid og
energi på at besøge menighedens teenagere, der er på efterskole. Målet er at ”hjælpe” de unge godt hjem
i menigheden. Denne investering fra enten præst eller en anden fra menigheden giver god menig og
bygger bro.
Med tabet af SommerOase på Rudehøj Efterskole gør vi flere forskellige tiltag, som vil bringe unge og andre til
Rudehøj Efterskole. Bl.a. afholdes KonfiOase og PåskeOase her på efterskolen. Vi har arrangeret godt besøgte
lovsangsfester med rum for lovsang, Guds forvandlende Ord og plads til fællesskab. Derudover afholdte vi ”et
døgn på efterskole” med knap 100 besøgende børn, som fik en på efterskoleopleveren. Vi fortsætter
med gode og nye initiativer.
Rudehøj Efterskole har behov for al den opbakning og forbøn vi kan få. Bed for alle vores elever,
ansatte og bestyrelsen. Bed for at vi igen til sommer er klar til at modtage endnu et elevhold, som vil gå
ind i et uforglemmeligt og livsforandrende efterskoleår på Rudehøj Efterskole.
Tjek vores informative hjemmeside www.rudehøj.dk , følg efterskolelivet via Facebook-gruppen, instagram,
snapchat, ring eller kig forbi på Rudehøj til en inspirerende samtale om det at gå på Rudehøj Efterskole.
Rudehøj Efterskole har meget relevant og udfordrende at byde på for tidens teenagere.
Gud velsigner os, og vi er stolte af de talenter vi er blevet betroet.
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Kære skolekredsmedlem – så er det nu
Rudehøj Efterskole inviterer skolekredsmedlemmer til
Lækker middag og generalforsamling
Onsdag d. 25. april 2018 kl. 18.00-21.00 på Rudehøj Efterskole
Overvej en onsdag aften, der skiller sig ud:
- Lad Rudehøjs køkken kræse for dig
- Mød Rudehøjs elever og ledelse
- Oplev de unge udfolde sig med musik og andre talenter
- Få mere viden om livet på Rudehøj Efterskole anno 2018
- Giv din mening til kende om skolens arbejde og vision
- Nyd fællesskabet sammen med andre skolekredsmedlemmer, der ligesom dig støtter op om
Rudehøj efterskoles vision for hver generation af unge i Danmark.
Efter middagen holder vi generalforsamling - den varer cirka en times tid. Her gør elever og ledelse status
på Rudehøjs arbejde med at omsætte vision til virkelighed. Og vi vil rigtigt gerne høre dine inputs og tanker.
Aftenen slutter senest kl. 21.00.
Tilmelding: info@rudehoj.dk senest 17. april 2018
Vi glæder os til en aften sammen. På bestyrelsens vegne

Natalie Videbæk Munkholm
Formand
Forslag til emner:
Dagsorden for generalforsamlingen ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Forstanderens beretning.
Godkendelse af det reviderede regnskab.
Indkomne forslag.
Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fortsat er kr. 100 årligt
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg: Allan Kjær (modtager genvalg) og Thomas Zabriskie
(modtager genvalg).
Udtræder: Christine Tolddam.
Bestyrelsens forslag til nyt medlem: offentliggøres senere
Suppleanter: Ingen suppleanter er valgt
Valg af revisor
Bestyrelsen foreslår Deloitte.
Eventuelt
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Har du forslag til emner til pkt. 5, så
send en e-mail til info@rudehoj.dk
senest 11. april 2018.
Find endelig dagsorden på
Rudehoj.dk fra 15. april 2018.

Kontingent:
Du har stemmeret i 2018, når du har
betalt kontingent i 2018.
Kontakt eventuelt Jes Jessen på tlf.
8780 0606.

Regnskab:
Regnskabet er gengivet i et
sammendrag på næste side. Hele
regnskabet kan rekvireres på tlf. 8780
0606 eller på e-mail jj@rudehoj.dk.

Resultatopgørelse 2017

Budget
2017
t.kr.

Resultat
2017
t.kr.

Resultat
2016
t.kr.

Resultat
2015
t.kr.

Indtægter
Indtægter i alt

19.092

19.332

19.116

18.819

Omkostninger
Undervisning i alt
Ejendomsdrift i alt
Kostafdeling i alt
Administration i alt

-10.575
-3.660
-2.258
-1.270

-9.803
-4.009
-2.057
-1.477

-9.381
-3.650
-2.085
-1.377

-9.459
-3.803
-2.001
-1.498

Omkostninger vedr. drift i alt

-17.763

-17.346

-16.494

-16.761

1.329

1.987

2.622

2.058

-596

-564

-639

-916

733

1.422

1.983

1.142

2017

2016

2015

28.605.941

28.782.001

28.358.861

7.131.209

6.100.748

5.180.142

Aktiver i alt

35.737.150

34.882.749

33.539.003

Passiver
Egenkapital

12.606.432

11.184.162

9.202.636

Lagfristet gæld i alt

19.295.433

20.045.517

20.756.635

Kortfristet gæld i alt

3.835.285

3.653.070

3.579.732

35.737.150

34.882.749

33.539.003

Resultat før finansielle poster m.fl.
Finansielle poster i alt
Årets resultat
Balancen pr. 31.12.2016
Aktiver
Materielle anlægsaktiver i alt
Omsætningsaktiver i alt

Passiver i alt
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