
 

Referat af generalforsamlingen onsdag den 24. april 2019 
 

Velkomst 
ved bestyrelsesformand Thomas Nis Lorenzen  
 
Thomas Nis byder velkommen. Thomas takker bandet for sangene – det er skønt at vi nu kan se udbyttet af 
den investering vi har gjort omkring at få mere sang ind på skolen igen. 
 
Herefter fællessang - 2Du kom med alt det der var dig” 

 
Sanne præsenterer slutteligt band medlemmerne af ”onsdagsbandet”. De spiller en sidste sang – “Keep 
dancing on my own”. 
 

Valg af dirigent 
Bestyrelsen peger på Jan Eric, han modtager valget. Jan Eric siger at generalforsamlingen er varslet i rette 
tid. 
 

Valg af referent 
Lissi Wilkens blev valgt. 
 

Formandens beretning 
ved bestyrelsesformand Thomas Nis Lorenzen  
 
Jeg synes måske nogen gange at en formands beretning, er sådan lidt meget ananas i egen juice, som An-
ders Breinholt ville have sagt. Formanden rejser sig op for slavisk at gennemgå alle de fantastiske ting der 
er foregået igennem året og måske glemmer han endda behændigt de gange solen stod knapt så højt på 
himlen i løbet af året.  
 
I bedste fald, er der enkelte i salen der lytter og nikker – i værste fald sidder de fleste og tænker på, om det 
mon er dem der ender med smørrebrødet med det kedelige saltkød når fadet med smørrebrød senere sen-
des rundt – vi kan jo ligeså godt være ærlige - de fleste foretrækker jo roastbeef, så det er en kamp, man 
ligeså godt kan ruste sig til med det samme.  
 
Men sådan er det nu engang – der skal være en beretning fra formanden på en generalforsamling. Det er 
sådan en voksenting - og den tanke fik mig til at reflektere over, om der måske også er sådan nogle voksen-
ting andre steder i bestyrelsens arbejde? – Altså noget vi gør, fordi det skal vi gøre? Det vil jeg komme til-
bage til, lidt senere - nu skal vi tilbage til ananasen i egen juice – nemlig året der er gået.  
 
2018 har igen været et godt år for skolen, hvis vi selv skal sige det. Som nogen måske kan huske, så startede 
vi året med at købe nabobygningen - så var vi jo ligesom i gang.  
 
Skolen havde brug for noget mere plads og slog derfor til da lejligheden bød sig. Vi har nu fået etableret 
nogle fantastiske rammer til ældstegruppen og til musikundervisningen, hvilket vi er glade for. Udfordrin-
gen med de nye lokaler er, at ældstegruppen hurtigt kan blive lidt isoleret, og det er vigtigt, at den ikke bli-
ver det. At ældstegruppen får lov til at være positive rollemodeller er vigtigt for dem selv og for de mindre 
børn og dermed også for skolen i sig selv.  
 
Op til sommerferien sidste år, skulle vi til at etablere den ekstra mellemgruppe, som vi havde besluttet vi 
gerne ville have. Det ville vi gerne, fordi vi ønskede fremover, primært at få indskrivninger i mellemgrup-
perne og lillegrupperne. Dermed får eleverne og forældrene lidt længere aktier i skolen, hvilket er en fordel 



for os alle. Samtidig giver det vores lærere flere år til at arbejde med børnene i. Det har været et godt tiltag, 
og jeg er overbevist om, at vi vil se positive resultater af denne ændring i årene fremover.  
 
2018 blev også året, hvor vi opprioriterede musikken på skolen. Vi ønskede at lade musikken fylde noget 
mere på skolen og derfor ansatte vi Sanne. Med denne ansættelse fik vi lagt et musikalsk lag ind over hele 
skolen, og frugterne af dette kan vi nu allerede se. De der var til stede til konfirmationen den 13. april og vi 
der er tilstede her i aften, kan se, at der virkelig begynder at vokse noget smukt frem. Og musikken spirer 
heldigvis også mange andre steder på skolen allerede. Det glæder os meget - stor ros til Sanne og de elever 
der allerede nu har taget handsken op.  
 
Vi har også i år besluttet at vi årligt vil gennemføre en trivselsundersøgelse blandt eleverne og en tilfreds-
hedsundersøgelse blandt forældrene. Det ligger os meget på sinde, at eleverne trives og har de godt – vi vil 
ikke acceptere andet. Det er også vigtigt at I forældre synes, at skolen gør det rigtige og at I er tilfredse. 
Disse undersøgelser vigtige for os, da vi så får mulighed for at se, om vi fortsat er på rette vej, fordi der kan 
være en tendens til, at der går lidt for meget daglig drift i bestyrelsesarbejdet og ledelsesarbejdet.  
 
Vi har gennemført begge undersøgelser, og er ved at være færdige med analyse arbejdet. Når vi er helt fær-
dige vil vi give eleverne en tilbagemelding på deres undersøgelse og Jer forældre en tilbagemelding på Jeres 
undersøgelse. Jeg kan dog allerede nu godt afsløre, at der generelt er meget stor tilfredshed i begge lejre. 
Jeg glæder mig også over, at så mange af Jer hat taget Jer tid til, at komme med gode ideer og har italesat 
de gode og de mindre gode ting der er ved skolen. Disse feedbacks er guld værd – vi vil derfor i bestyrelsen 
i det kommende år, bruge meget tid på at arbejde med de feedbacks vi har fået. Det vil helt sikkert være 
medvirkende til, at vi kan gøre skolen endnu bedre – ingen tvivl om det.  
 
2018 blev også året, hvor vi alle fik et uønsket barn. Ja, så kan I tænke lidt over det. Det uønskede barn jeg 
tænker op, kalder vi til dagligt for Viggo. Halvdelen af Jer er meget glade for ham og den anden halvdel, er 
ret trætte af ham. Hvis der er nogen der stadig er i tvivl om hvilket et af de uønskede børn jeg mener, så er 
det altså ViggoNet jeg taler om her. Jeg er dog nødt til at sige, at ViggoNet er kommet for at blive, om vi øn-
sker ham eller ej. I nogen henseende er ViggoNet ret smart – decideret et smukt barn, ville nogen måske 
sige. Han kender alle telefonnumrene på alle skolens forældrene, samt deres relationer i skolen. Han deler 
filer. Han styrer tilmeldinger. Han informere om begivenheder. Han hjælper Annette Hansgaard med at lave 
skemalægning og meget mere.  
 
Samtidig er ViggoNet nødvendigt, for at vi kan overholde den nye persondataforordning. Der er noget kor-
respondance mellem Jer og skolen, der er underlagt denne nye persondataforordning, og hvis den ikke kø-
rer gennem intranettet, hvor vi har styr på hvor langt tid og ikke mindst hvor dataene ligger, så havde vi en 
udfordring.  
 
Så jeg vil opfordre alle til at prøve at se det smukke i vores alles barn Viggo og give ham en chance her i li-
vet. Fra bestyrelsens side skal vi nok gøre vores for, at han ikke bliver det intra monster, som mange af Jer 
er flygtet fra, fra folkeskolen.  
 
Hvad har vi ellers bedrevet? Jo, vi får nu endelig udskiftet vores oliefyr og vi er påbegyndt en tiltrængt vin-
duesrenovering. 2018 blev ligeledes året, hvor opførslen af bålhytter, sheltere og et udekøkken i skolens 
umiddelbare nærhed påbegyndtes – Der er slet ingen tvivl om, at det vil give noget helt fantastisk til os og 
resten af området.  
 
Omkring karaktergennemsnittet og undervisningseffekten ligger vi igen i år rigtig godt til, hvilket vi er me-
get glade for og stolte over – det viser igen at vi har nogle dygtige og engagerede lærere der formår, at få 
udnyttet det potentiale der er i vores skønne elever.  
 
Dette er blot få af de bedrifter der har været gennem året – men tilbage til det med voksentingene, som jeg 
indledte med. Hvis I lægger mærke til det, så er hovedparten af de ting jeg har nævnt, typiske voksenting – 
Oliefyr, termovinduer, indskrivning i lille- og mellemgrupperne, tilfredsheds undersøgelser og karaktergen-
nemsnit. Prøv at lægge mærke til, at man helt naturligt får folder mellem øjenbrynene, når man nævner 



disse ting – det er fordi det er voksenting… Det er også typisk disse voksenting vi voksne bruger tid på – 
også bestyrelsen. Og det er tankevækkende, fordi det er jo ikke selve formålet med skolen. Formålet med 
skolen er at vi styrker elevernes sociale, personlige og faglige kompetencer og at hvert barn udnytter sit 
eget potentiale. Formålet er ikke at vi skal reparere oliefyr, udskifte vinduer eller installere ViggoNet.  
Voksen tingene er rammer, og selvom rammerne også er vigtige, så er det jo ikke de ting der former vores 
børn og gør dem klar til at leve deres liv til fulde. Kunne man forestille sig følgende samtale? ”Nå, hvad sy-
nes du så var det bedste ved din skolegang Jørgen? ”. ”Jooo, det var nok den dag vi skrabet fugerne ud på 
den sydvendte gavl på skolen”. Nej vel?  
 
Så jeg vil opfordre til, at vi holder fast i at skabe de bedste rammer for lærerne og eleverne, men jeg vil også 
opfordre til at vi alle fokusere på hvor godt lærerne og eleverne udnytter de rammer vi har skabt. Fordi jeg 
synes virkelig at vores lærere og ansatte her på skolen, er gode til at udnytte rammerne. De elever vi sender 
herfra, kan vi være stolte af. De er blevet styrket rent socialt, personligt og fagligt.  
 
Jeg bliver så glad, når jeg hører at et forældrepar under en forældresamtale bliver rørt over at hører hvad 
deres barn har udviklet sig til. Eller når jeg hører at elever har rejst sig for en bedsteforældre under et rejse-
gilde på marken, så bedsteforælderen kunne få en siddeplads. Eller når skolen gentagne gange får ros fra 
andre institutioner, når vores elever har været til foredrag eller andre arrangementer ude af huset, fordi de 
opfører sig ordentligt. Eller når Jens med sin helt egen humor på et splitsekund formår at skabe motivation 
hos min egen søn, ved at opfordre ham til at bryde den sociale arv og blive den klogeste hjemløse i Sønder-
borg  
 
Det er det vi kan. Det er det der gør vores skole unik. Lad os holde fast i det. Stor tak til vores fantastiske 
lærere for at fylde rammerne fuldt ud, og også for at opfordre til, at få udvidet rammerne, når det er nød-
vendigt.  
 
Jeg vil også rette en speciel tak til Jens, Anette og Lissi, for et helt fantastisk samarbejde med bestyrelsen. 
Det er ganske enkelt imponerende at se, hvor meget I vil skolen. Det smitter af på os alle og gør os bedre. 
Det skal I have tak for.  
 
Sidst men ikke mindst en stor tak til hele bestyrelsen. Igen i år, har der været nok at se til og mange skibe 
der skulle sættes i søen… I har alle støttet op og ydet en kæmpe indsats, hvilket jeg har værdsat. Tak for 
det.  
 
Så kære forældre – bliv ved med at bakke så stærkt op om skolen som I gør. Bliv ved med at drøfte voksen 
tingene, men fokuser samtidig på det, der gør skolen unik og pas på det. Vær åben overfor de nye forældre 
der kommer til skolen. Meld Jer frivilligt når der er brug for en hånd. Tag Jer godt at Jeres egne børn og lav 
gerne nogle flere børn til os....  
 
Tak!! 
 
Ingen kommentar til formandens beretning. 
 

Pædagogisk årsberetning 
ved skoleleder jens Billum  
 
Jens’ årsberetning berørte eftertænksomhed omkring hvor store de små børn bliver. Vigtigheden af at vi har 

forskellige værksteder, så der er noget for alle. At vi forstår og acceptere at vore børn begår fejl, og at vi læ-

rer af dem. At vi igen i år lykkes med at skabe unge, smukke, hele, fantastiske men ikke mindst forskellige 

unge mennesker.  

Tilsynsførendes beretning 
ved tilsynsførende Anne Grethe Jensen 
 



Tilsynserklæring for Kegnæs Friskole 2018/19 
 

Ud fra logisk tankegang og statistikker skulle man ikke tro, at det kunne lade sig gøre at skabe og holde en 
friskole i gang på Kegnæs. Indbyggertallet er alt for lavt og i samfundet skal alt jo være stort og centreret 
for tiden, men det er Kegnæs Friskole heldigvis aldeles ligeglad med. Og heldigvis for det, for skolen trives i 
bedste velgående. 
 
125 dejlige elever, 16 engagerede ansatte, en stor og aktiv forældregruppe med mange gode ideer, et su-
perflot skoleblad, god økonomi, skønne grønne omgivelser og en god skolebygning, hvor der hele tiden sker 
noget nyt. 
 
For 5. år har jeg den glæde at være tilsynsførende for denne fine skole. Jeg glæder mig hver gang, jeg kom-
mer på besøg og frydes over de nye tiltag, f.eks. Det øgede fokus på musikundervisningen, udvidelsen af 
Marken, den spændende undervisning, lærernes engagement og de søde elever. 
 
Her er et sted, hvor man ikke falder i søvn, men kritisk holder hinanden fast på, hvad det er en god skole 
skal.  
 
Den skal give eleverne de bedste muligheder for, at de hver og én kan blive den bedste udgave af sig selv og 
så dygtige som muligt. Altså blive et ”helt” menneske, som magter livet og samfundet, og det er man rigtig 
god til her på Kegnæs.  
 
Her bliver man som elev, ja, faktisk også som lærer, målt, vejet og vejledt, ikke fundet for let, men med an-
svar guidet i den rigtige retning. Man får ikke skæld ud, for det hjælper jo ikke alligevel, nej, man bliver talt 
med, så man selv kan følge med og foretage de rette valg. Det kan jeg rigtig godt lide ved denne skole. 
 
Som tilsynsførende er det min pligt at besøge skolen mindst 1 hel skoledag. (I vil senere kunne se den offici-
elle tilsynserklæring på nettet, der vil datoerne for mine besøg fremgå.)  
 

 Jeg skal sikre mig, at skolens undervisning mindst svarer til folkeskolens niveau.  

 Jeg skal sikre mig, at undervisningen foregår på dansk i alle fag, undtaget er dog sprogfagene. 

 Jeg skal sikre mig, at skolen forbereder eleverne til at leve i det danske samfund med frihed og fol-
kestyre, at skolen udvikler og styrker elevernes demokratiske dannelse og giver dem kendskab til og 
respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, og slutteligt, at der er kønsligestilling 
på skolen.   

 
Alt dette er ok på skolen. Det er jeg slet ikke i tvivl om. 
 
Jeg ville ønske, flere skole vil være lige så skarpe som Kegnæs Friskole og jeg er sikker på, at mange folke-
skoler ville lære rigtig meget, hvis de kiggede ordentligt i denne retning. 
 
Stort er ikke lig med godt, tværtimod. I mange tilfælde, kommer beslutningstagerne så langt fra praksis og 
virkelighed, at lærere, forældre og børn kommer til at føle sig overhørt, og det er ikke godt. 
 
Sådan er det heldigvis ikke her på Kegnæs. 
 
I samfundet er der en stor og måske meget forståelig skræk for, at vores børn ikke lærer at gebærde sig i et 
demokratisk samfund. 
 
På Kegnæs lærer man det dagligt. Ikke kun fordelene ved et demokratisk samfund, -de er jo ikke så svære 
at tage imod, - men også det ansvar, som følger med og det arbejde man selv er nødt til at yde. Man bakkes 
op, der stilles spørgsmål, som man må forholde sig til, og man lærer selv at tage stilling. Fornemmelsen af, 
at man betyder noget, at ens mening er vigtig – det løfter, og når man vil tages alvorligt, må man være inde 
i sagerne og turde stå ved sine holdninger. 
 



Jeg tror Kegnæs Friskoles lærerværelse er det eneste lærerværelse, hvor eleverne er lige så velkomne, som 
lærerne er. Det siger en helt del om skolen. Det kræver et godt miljø, tro og tillid til de voksne, et accepte-
rende og respekterende kammeratskab blandt eleverne, og når det lykkes, og det gør det, på denne skole, 
er det skønt at være vidne til. 
 
Som det allersidste er det min pligt at kigge på donationer til skolen, og det har været let i år, da der kun er 
én donation, nemlig penge fra Madkulturen på kr. 9891. Pengene skal bruges på Marken, til højbede mm. 
 
Dette var så min sidste tilsynserklæring for Kegnæs Friskole. Tak for tilliden gennem årene og held og lykke 
fremover. Det har været mig en ære at få lov til at være med på sidelinjen. 
 
Den endelige tilsynserklæring kommer i Undervisningsministeriets skema på Tilsynsportalen. 
 
Den kommer til at ligge et link på hjemmesiden af beretningen. 
 
Kommentar: Jens spørger om Ann ikke kan fortælle hvem der skal være den næste tilsynsførende, det er 
Anns gamle klasselærer, som har været på Midtals Friskole siden midten af 80érne. 
 
Pause med lækkert smørrebrød og øl & vand 
 

Fremlæggelse af det reviderede regnskab 
ved revisor Mette Hjort 
 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



Kommentar: 
 
En forældre, overskudsgraden er steget meget i forhold til sidste år, Mette svarer på spørgsmålet. 
 
Jens, Kan man lave en god skole med 7 elever? Mette: det kan man godt. 
 
En forældre, kan overskuddet ikke bruges til en legeplads? Mette: Det må I tale med bestyrelsen om. 

 
 

Fremlæggelse af næste års budget og likviditetsbudgettet 
ved kasserer Thomas Bauer 
 
 

 



 
Kommentar: 
Lykke spørger, hvordan den nye ferielov er, Thomas forklarer.  
 
Ingen yderligere spørgsmål. 

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer 
Thomas Nis Lorenzen gør ligesom i indkaldelsen opmærksom på, at der i vores vedtægter står, at der i de 
lige år vælges 3 ind i bestyrelsen og i de ulige år vælges 4 ind. Da vi sidste år blev nødt til at vælge 4 ind, da 
et bestyrelsesmedlem af personlige årsager havde trukket sig fra bestyrelsen, vil vi fremover bytte rundt på 
dette – altså vælge 4 ind i de lige år og 3 i de ulige år.  

 
Jan Eric giver Denni ordet, Denni forklarer valg reglerne. 

 
Mette og Lykke er stemmetæller. 
 
På valg er:   

 Thomas Bauer (modtager genvalg) 

 Denni Svendsen (modtager ikke genvalg) 

 Linda Lauritsen (modtager ikke genvalg) 
 

Følgende valgt at stille op til valg til bestyrelsen: 
 

 Mads Hagen 

 Tanja Wiborg 

 Thomas Bauer 

 Vibeke Meincke 
 



Kandidaterne præsenterer sig selv overfor forsamlingen, således at alle ved hvem de er når der skal stem-
mes. 
 
Vi starter med at stemme med skolekredsen – den lyserød seddel. 
 
Valgt for skolekredsen blev: 

 

 Thomas Bauer 
 

Derefter forældrekredsen – gul seddel. 
 
Valgt for forældrekredsen blev: 

 

 Vibeke Meincke 

 Mads Hagen 
 
Valg af 2 til suppleanter (de vælges for 1 årig periode) 

 
Thomas Nis Lorenzen fortæller at en suppleant indgår i bestyrelsen på lige vilkår som alle andre, dog med 
den forskel at hvis der skal stemmes om noget på bestyrelsesmødet, så har de ikke stemmeret (er ikke sket 
i mands minde) og at man kun vælges som suppleant for 1 år ad gange. 
 
Følgende valgt at stille op til valg som suppleant til bestyrelsen: 
 

 Tanja Wiborg 

 Marcus Lamp 
 

Valgt for skolekredsen blev: 
 

 Tanja Wiborg 
 

Valgt for forældrekredsen blev. 
 

 Marcus Lamp 
 

Indkomne forslag. 
Ingen 

 

Eventuelt 
Ingolf Hansen fortæller om projektet i marken, der gennemføres af ”Foreningen Kegnæs for udvikling”. Ar-
bejdet skrider flot frem, og foreningen glæder sig til at området er klart il brug til gavn for såvel skolen som 
alle andre på Kegnæs. 

 
Tine Kjeldsen tog ordet, og gjorde opmærksom på at fonde gruppen fortsat søger sponsor til Mooncars. De 
er pt. allerede 8 der vil være sponsorer, men de har brug for lidt flere.  

 
Mads Hagen vil gerne takke Linda F. Lauritsen og Denni for deres arbejde i bestyrelsen. De får en gave. 

 
Jens får ordet og uddeler blomster. Alle burde have en buket udtaler Jens, men så mange penge har vi ikke. 
Vi kommer til at mangle Annette, for dine super søde beskeder. – Annette Jørgensen. Kan mænd føde børn, 
ja, det kan de – Lars Johansen har født Viggo. Anne Grethe – Tak som tilsynsførende. Bag hver mand står 
der 2 kvinder – Ingolf Hansen for buketten på vegne af fonde gruppen. Lissi Wilkens – du får blomsten på 
vegne af alle ansatte.  Linda F. Lauritsen – får en blomst som tak for bestyrelsesarbejdet. Denni Svendsen – 



får en blomst som tak for bestyrelsesarbejdet. Irene Reiter Nielsen – Blomst for alt det arbejde hun altid har 
ligger i skolen og også for det arbejde hun ligger i festivalen. Hans Jessen – god tro tjeneste som bedstefor-
ældre. 
 
Martin Hesselberg får ordet og reklamerer for festivalen. 
 
Kim Jørgensen har brug for hjælp til vinduer der skal sættes i. 

 
Thomas takker for god ro og orden. Bestyrelsen skal mødes efter mødet på lærerværelset hvor vi konstitu-
ere os. 

 
Generalforsamlingen sluttede som altid med en sang og i år faldt valget på ”Livstræet” 


