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Kære alle, 

Efter lange og svære overvejelser har vi valgt at sætte Udby Dyrgaard til salg.  

Vi fortsætter naturligvis vores aktiviteter i Vends Motorik- og Naturskole, men i fremtiden vil vi lægge om til 
en drift der minder, om den vi havde før vi etablerede os i Udby. Dengang lavede vi aftaler med gode 
samarbejdspartnere, når vi havde brug for internat til vores kurser.  

Årsagerne til vores beslutning er flere, men helt enkelt må vi konstatere, at verden så meget anderledes ud, 
da vi for 6 år siden startede opbygningen af Udby Dyrgaard.  

Umiddelbart efter vi havde etableret os, kom der en dagtilbudsreform. Denne reform betød at mange 
pædagogiske institutioner og kommuner valgte at bruge deres kursusbudgetter på efteruddannelse i bl.a. 
de styrkede lærerplaner. Så det betød færre kunder på vores aktiviteter i en periode. 

Derefter kom de to Corona kriser. Disse kriser medførte total indelukning for os. Vi valgte, som så mange 
andre at fastholde personalet, så vi kunne være klar til, når alt blev normalt igen.  

Alt blev desværre bare ikke normalt igen. I dag står vi som alle andre i en ny samfundskrise.  

Alle ovenstående situationer har gjort det svært at holde drift i de rammer, vi har bygget op her i Udby. 

Samtidig med de allerede nævnte situationer oplever vi (som alle andre) et generelt pres på de 
humanistiske fag. Det er f.eks. blevet sværere at finde vikardækning, til de kursister som gerne vil på 
ugeophold hos os. Derfor oplever vi en større efterspørgsel på kurser, hvor vi kommer ud til kommunerne 
og institutionerne i stedet.  

Alt i alt er det blevet sværere at opretholde en god forretningsmodel, i vores ellers unikt dejlige rammer i 
Udby. Derfor har vi valgt at slippe dem.  

Men som vi skriver indledningsvist, er vi ”still going strong” på vores gode og kendte koncepter.  

Dertil kommer at vi arbejder på flere nye og spændende tiltag: 

 Vi udvikler profilstyrkelsesforløb til institutioner, som foregår ude i de lokale huse. 
 Vi udvikler på udelivet og motorikken – fordi vi ikke kan lade være. 
 Vi skriver ny bog.  

Kort sagt vi er i fuld gang med fremtiden, så følg med i det hele på vores sædvanlige platforme. 

Til sidst vil jeg lige oplyse, at vi fortsætter vores drift i Udby i en periode endnu og at de kursister som bliver 
berørt af situationen, vil få direkte besked fra os. Hvis man ikke får det, skal man blot gøre som hidtil, altså 
møde ind i Udby og nyde det.  

Venlig hilsen  

Mads Brodersen 

Vends motorik og naturskole 


