Bestyrelsens beretning for 2020 i Visdomsskolen Livets Træ
Efter nogle måneder med masser af gode ideer og diverse research, fandt vi i foråret 2020
en model, vi mente kunne bruges til vores Visdomsskole.
Vi ville gerne etablere et forum for spirituelt interesserede og søgende mennesker, men
der er omkostninger forbundet med et sådant forum. Vi fandt en god samarbejdspartner i
Dansk Oplysnings Forbund, der tilbyder aftenskoleundervisning. Det betyder, at vi kan
tilbyde undervisning med tilskud i aftenskolen, og vi kan så tilbyde den mere spirituelle
undervisning i vores eget regi men det er uden tilskud.
Vores filosofi er, at de spirituelle tilbud skal være så billige, at alle kan være med – både
den med mange penge, men også den studerende, den enlige, pensionisten – kort sagt vi
vil gerne give alle mulighed for at mødes i et lokalt spirituelt forum.
Det har både været meget op ad bakke, fordi vi blandt andet har været mere eller mindre i
corona-land det seneste års tid, men vi har også haft medvind – fx dumpede der 20.000,kr ind på kontoen fra en initiativpulje vi kunne søge i DOF.
Og apropos konto – det er altså ikke bare lige til at få en bankkonto for en lille forening.
Rikke og Marianne startede med AL-bank, videre til Lollands Bank og Danske Bank. Jeg
forsøgte mig med PenSam Bank, Jyske Bank, Merkur Bank og Sparekassen. Alle steder
var de modvillige eller direkte afvisende, og argumenterede, at en fra bestyrelsen skulle
være kunde i forvejen, og samtidig betale kassen for oprettelse og tjenesteydelser. Jeg
endte med at skyde genvej og tænkte: Gad vidst hvilken bank DOF har? Vi fik Sydbank,
her blev jeg mødt med en rigtig fornuftig dialog, og vi har nu en bankkonto med plus på.
Vi havde stiftende generalforsamling i maj 2020, 7 medlemmer deltog, så vi kunne lige
akkurat etablere en bestyrelse på 5 plus suppleant og en revisor. Vi blev godkendt af
Guldborgsund Kommune til at tilbyde aftenskoleundervisning i juni 2020, vi kunne bare
ikke få tilskud i 2020, fordi alle tilskud var fordelt til de andre aftenskoler.
Vi havde ellers både en hel del foredrag, undervisning og studiegrupper på tapetet. Vi var
så klar – men vi måtte ”nøjes” med at tilbyde nogle få aktiviteter uden tilskud i efteråret.
Vi havde et foredrag i november om Spøgelser og Væsner med Lui Holm, det var pænt
velbesøgt, og vi har haft et par arrangementer med trommemeditation, hvor Rikke med sin
stortromme sætter gang i energierne til glæde for alle fremmødte.
Nu så vi frem til 2021, for nu kunne vi da endelig komme i gang – så lukkede det hele ned
lige inden jul i december 2020, og verden forandrede sig totalt.
Corona-pausen har vi brugt på at arbejde med hjemmeside, facebook og lære alle de
forskellige platforme at kende, der er nødvendige, når vi gerne vil drive skole. Vi har fordelt
arbejdet mellem os, Rikke har designet et logo og har fået lavet nogle fine flyers, vi kan
uddele alle steder. Marianne har taget sig af regnskab og hjemmeside, og jeg selv har

arbejdet med facebook, ASA, som er aftenskolernes platform, og jeg har haft kontakten
udadtil, til blandt andet DOF.
Vi har haft masser af dobbelt arbejde, fordi de platforme vi arbejder med ikke har kunnet
finde ud af at arbejde sammen. Men vi er ved at være i mål med det, så vi på sigt kun skal
arbejde med den platform, der hedder ASA. Så skulle det brede sig på hjemmesiden,
tillmeldinger skulle køre automatisk, ind- og udbetalinger og lønnen skulle ogs´å køre
automatisk. Vi ser frem til 2021.

