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Høruphav, fredag d. 22.april 2022 

 
Kære forældre. Kære venner af friskolen. Kære medarbejdere. 
 
”Nu er jeg jo ikke den store taler…” – eller jo, det er jo faktisk det, hovedparten af mit arbejde går ud på.  
 
Så lad mig benytte indledningen til at omdanne et meget klassisk sætning fra – i mine øjne - en lettere negativ 
vinkel til en mere positiv én af slagsen. Med andre ord – nu starter vi lige forfra…. 
 
Kære jer! 
 
”Nu er jeg jo én, der taler meget, og jeg vil derfor gøre mit bedste for ikke at tale for meget” (Vi har jo noget 

smørrebrød vi har længes efter i 2 år) 
 
Endelig – efter 2 års venten – er vi atter samlet her i gymnastiksalen. Sidste års drøm om at det skulle lykkedes 
i år, er hermed indfriet – det har vi i bestyrelsen glædet os meget til! 
 
For det er en speciel aften.  
En aften, hvor fællesskabet dyrkes, alt imens der her fra talerpodiet berettes og fortælles om året der gik.  
 
Traditionen tro inkluderer dette også bestyrelsens beretning, som jeg for første gang får æren af at aflægge 
”live”. 
 
Sidste års generalforsamling var præget af coronaens hærgen – og som jeg skrev i beretningen dengang, ja så 
ville Corona nok også komme til at fylde i dette års beretning.  
 
Derfor lad os få det overstået med det samme;  
 
Ja, Coronaen kom (endda med to nedlukninger i det seneste friskoleår), 
den stillede voldsomme udfordringer op foran os, 
men den sejrede ikke! 
 
Og det kendetegner egentlig året 2021 meget godt fra bestyrelsens synspunkt. 
 
Ja, vi var igennem en meget turbulent start på kalenderåret. 
Udfordringerne stod nærmest i kø helt indtil juli, før det løsnede. 
MEN - udfordringerne sejrede ikke – det lykkedes at få vendt fokus fra det negative til det mere positive.  
 
Endelig kunne vi vende tilbage til det mere kendte. 
Endelig var hverdagen mere ”normal” 
Endelig kunne vi fokusere på det, som vi finder glæde ved 
Endelig kunne vi igen gøre en positiv forskel for vores alle sammen børn her på Kegnæs Friskole. 
 
Det leder mig til at kaste et positivt tilbageblik på året der gik, og fortælle lidt om opgaver vi lykkedes med på 
Kegnæs Friskole.  
 
Og lad mig med det samme sige, at de ting der nævnes ikke kun er bestyrelsens fortjeneste – det er ting vi er 
lykkedes med i fællesskab: 



 
 

- Vi fik løst GDPR udfordringen (lyder det ikke bare spændende??? Mona og Tine har nok en anden mening) 

- Vi fik installeret et nyt og energibesparende varmesystem (og det er vi rigtig glade for nu) 
- Vi fik et nyt indgangsparti installeret (det er vi også rigtig glade for nu) 
- Vi fik fundet et alternativ til den daværende ældstegruppe’s kulturrejse og vi fik sendt den nuværende 

ældstegruppe afsted til Island 
- Vi fik påbegyndt fornyelsen af legepladsen for de mindste og tilføjet panna baner til friskolens 

aktivitetsmuligheder 
- Vi fik ansat intet mindre end 5 nye og skønne mennesker, som hver især beriger friskolen med deres 

evner (Anne, Ditte, Simon, Hannah & Svend-Aage) 
- Vi fik sat yderligere fokus på trivsel blandt elever og lærere, herunder også omkring indeklimaet.  
- Vi fik etableret vores nye støtteforening – Støttekredsen for Kegnæs Friskole (som i skrivende stund har 77 

medlemmer og allerede har skaffet over 30.000 kr. i fondstilskud) 
 

Ja, faktisk kan jeg fortsætte meget længere – og jeg kan også fortælle om alt det vi gerne ville have nået, men 
som vi ikke lykkedes med. 
 
Men ved nærmere eftertanke, så sagde jeg jo i starten, at jeg ville gøre mit bedste for ikke at tale for meget.  
 
Så lad mig lige nævne én sidste opgave vi lykkedes med, før jeg giver ordet videre… (jeg lovede blot, at jeg ikke ville 

tale så meget. Ikke at bestyrelsens beretning blev kort) 
 
Vores 5-års plan for udvikling og fornyelse af friskolens rammer – skabt i samarbejde med medarbejdergruppen.  
 
Jens – ordet er dit (Jens præsenterer 5-års planen) 
 
Tak for præsentationen Jens. 
 
Jeg håber I alle fik et godt indtryk af, hvad det er vi arbejder på i bestyrelsen i forhold til at forbedre rammerne 
på friskolen. Vores drivkraft er som nævnt, at gøre en positiv forskel for vores børn. 
 
Men for at vi kan lykkedes med det, så har vi dog et behov for lykkedes på flere fronter. 
 
Dels kræver det at vi fortsætter med at få de flotte fondstilsagn, som vi det seneste år har oplevet fondegruppen 
skaffe. Vi taler om et samlet beløb på intet mindre end 535.000 kroner fra intet mindre end 10 forskellige fonde 
– fantastisk flot. Her skal der virkelig lyde et stort og inderligt tak for indsatsen. 
 
Fonde er som sagt kun noget af det.  
Det kræver til dels også noget andet - noget som er meget vigtigere.  
Både for friskolen som helhed, men som også har en stærk sammenhængskraft over mod fondene – nemlig 
vores engagement som forældre. 
 
Det vil Tine her komme yderligere ind på – værsgo Tine. (Tine giver et motiverende indspark) 
 
Tak for dit ærlige og motiverende indspark Tine. 
 
I forlængelse heraf vil jeg benytte lejligheden til at minde om, at vi snart står over for endnu én af de ting vores 
friskole kan og har – Kegnæs Musik Festival. 
 
Også her er der brug for hjælpende hænder, så vi efter to års afsavn kan komme super stærkt tilbage.  



 
 

Det er både til glæde for os forældre, men også for vores børn.  
 
Så husk nu at byde ind med det I kan, og husk at trække venner og bekendte med her over d. 28. maj. Martin er 
klar. 
 
Desværre har de globale forsyningsudfordringer bevirket, at vi ikke kan få den ny mobilscene leveret i tide til 
festivallen – den kommer først senere på året. Glædeligvis har vi dermed det til gode til næste år. 
 
Til næste år har vi forhåbentlig også nye medlemmer med i bestyrelsen – det håber jeg i hvert fald (og hvem ved, 

måske det bliver et spændende kampvalg i år).  
 
Med udvikling følger ofte afvikling. For bestyrelsen betyder det desværre, at vi skal sige tak for denne gang til 
Kate og Flemming. 
 
Bo & Mona, vil I have æren? (giver gaver og siger tak for indsatsen) 
 
Skal vi ikke lige give Kate og Flemming en hånd for deres indsats? 
 
Til slut nogle få afsluttende ord: 
 
2021 blev endnu et år, hvor vi alle igen blev sat på prøve.  
Der kan jeg kun sige; 
TAK Corona, så har du vidst også været her! 
 
2021 blev året, hvor vores dygtige medarbejdergruppe formåede at bringe det kendte tilbage i hverdagen. Tak 
for ikke at glemme de gode ting i har gjort og gør. I gør en kæmpe forskel for vores børn. 
Udfordringerne til trods, så formåede I at sende ældste gruppen videre i livet med et karaktér gennemsnit 0,7 
højere end gennemsnittet i kommunen og på landsplan – FLOT!  
Tak for jeres vedholdenhed og jeres daglige indsats! 
 
2022 bliver med stor sandsynlighed igen et foranderligt år – se blot måden hvorpå vi til aften har afviklet 
bestyrelsens beretning. 
 
Vi ved ikke, hvad vi ikke ved - men jeg er ikke et sekund i tvivl om, at vi alle sammen efterhånden ved at vi skal 
fokusere på løsninger, og ikke fejl. Løsninger kræver samarbejde, og samarbejde kræver engagement. 
 
Et fælles engagement kommer ikke af sig selv, det kræver noget. Det kræver også at man nogen gange giver 
før man får.  
 
Tak kære bestyrelse for at være med til en lidt mere kreativ vinkel, hvor individets taletid blev mindre, og 
fællesskabets taletid større. Nu har I leveret igen og dermed er vi tættere på smørrebrødet. 
 
Og slutteligt tak til jer her i salen, for at bakke op om aftenens generalforsamling og os i bestyrelsen. 
 
Med disse ord vil jeg afslutte bestyrelsens beretning for det forgange år. 
 
Kieran Wandahl Lass 
Bestyrelsesformand 


