
 

 

Ranum den 26.04.22 

 

 

 

Kære medlem af Ranum Efterskole Colleges skolekreds 

 

Indkaldelse til generalforsamling søndag den 22. maj 2022. kl. 18.30 i Guldhornssalen 

Vi satser på at det bliver muligt at afholde generalforsamlingen fysisk, og beder alle medbringe et negativ 

Corona-testsvar eller et Corona vaccinationspas. Vi følger naturligvis de gældende Corona retningslinjer, og 

melder ud pr. mail, hvis vi må afvikle generalforsamlingen online.  

 

Årsrapport 2021 og dagsorden, samt indkomne forslag ligger på skolens hjemmeside under Efterskolen 

/det lovmæssige/skolekreds. Skolen er vært ved en lettere middag ved generalforsamlingen. Efter 

generalforsamlingen vil der være mulighed for at besigtige de renoverede motions,- gastronomi, ler 

værkstedslokaler og venskabscirklen, samt se den nye snowboardbakke og MTB bane.  

Kort nyt fra Ranum Efterskole College. 

Det går godt på Ranum, og efterskoleåret former sig næsten normalt igen. Vi har et fantastisk elevhold med 

pt. 465 elever på trods af en del ændringer i skoleårets forløb pga. Corona. Vi kom alle på rejser i januar og 

februar og i uge 22 slutter vi året af med 22 profil- og kulturfagsrejser til alverdens lande. Vi starter igen 

med et rekordoptag til 22-23 på 505 elever. Alle pladser er udsolgte og optaget til 2023-24 ser rigtigt fint 

ud. Vi er ved at afslutte de mange renoverings- og anlægsopgaver, så hver en kvadratmeter i det gamle 

Stats seminarium nu stort set er omformet til Efterskoleliv. Vi er derfor klar til det næste kapitel og har 

spændende planer for skolens udvikling. Kom og hør mere til generalforsamlingen! 

 

Skolekredsen er et vigtigt aktiv for skolen. 

Det er særdeles vigtigt, at Ranum Efterskole College har en bred skolekreds, som støtter skolens formål og 

virke. Derfor vil vi gerne sige tak for din / jeres indsats for at udbrede kendskabet til skolen og vi opfordrer 

andre til at søge om medlemskab på info@ranumefterskole.dk.  

Vi håber, at du / I har tid og lyst til at deltage ved generalforsamlingen.  

 
Med venlig hilsen på vegne af bestyrelsen 

 

Olav Storm Johannsen 

Forstander 

 

Tilmelding på mail: info@ranumefterskole.dk bedst inden d 19. maj af hensyn til spisning. 

Kontingent på 50,- kr. for 2022, betales på konto 9070 1880096431 - eller Mobile Pay på 15327. 

Gerne senest ved tilmelding til Generalforsamlingen. HUSK, at anføre navn på indbetalingen 
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