Referat af generalforsamlingen d. 27. april 2022
1. Velkomst v. bestyrelsen
Kieran byder velkommen. Tilsynsførende og revisor er til stede. Lars Johansen er der også da han
skal styre afstemningen af valg til bestyrelsen på Viggo.

2. Valg af dirigent
Dirigent blev: Chris Schack Noesgaard
Generalforsamlingen er lovligt varslet d. 12. april 2022.

3. Valg af referent
Referent blev: Lissi Wilkens

Derefter synges Livstræet

4. Tillsynsførende
Årsberetning fra skolens tilsynsførende
Lysabild den 20042022

Kegnæs Friskole

skolekode 535006

Østerbyvej 11, Kegnæs
6470 Sydals
Tilsynsførende Peter Hecquet, Lysabildgade 86, 6470 Sydals.
Mit første besøg var torsdag den 28. oktober 2021.
Morgensang hvor der synges ”Min kat den danser tango” og ” Hvor skal vi sove i nat”. Efter
morgensang skal alle piger øve Lucia.
Så er jeg med til grundfag i Lillegruppen, der er 11 elever. Timen begynder med protokol, hvem er
her, hvilken bus tager I hjem. Derefter gennemgang af dagens program. Så skal der lige rykkes en
tand ud. I denne time er der en ekstra voksen med, så derfor øves der læsning, ellers arbejdes der
selvstændigt i dansk og matematikbøgerne. Der bruges Sigma i matematik og Ny Skriftlig i dansk.
Der er stor arbejdsmoral, alle går i gang og læreren går rundt og hjælper hvor der er behov. Efter
30 minutter begynder koncentrationen at falde og efter 45 minutter pakkes der sammen og kl. 10
findes maden frem. Læreren fortæller, at eleverne selv styrer, om der arbejdes i dansk eller

matematikbogen, men hun griber selvfølgelig ind, hvis det bliver for ensidigt. Timen sluttes af med
fællessnak om den foregående dag, hvor klassen havde været til fødselsdag.
2. time. 8. klasse dansk. Timen begynder med, at eleverne skal rette stavefejl fra en tidligere
prøve. Der arbejdes i Stavevejen. Der er tre elever der skal have et kursus i ”App-Writer”, så resten
af klassen arbejder selvstændigt. Der bliver hurtigt arbejdsro og alle er i gang. Der bruges ordbog
på mobilen til at rette med.
3. time. Engelsk i 8 klasse. Al samtale er på engelsk. Der er gruppearbejde om kønssygdomme.
Find ud af hvad det er for en sygdom og fremlæg på klassen. Nogle grupper kommer hurtigt i gang
og fordeler opgaverne, i andre er der en, der tager styringen. Timen sluttede med fremlæggelser.
Nogle var vældig gode til at fremlægge, dygtige til engelsk og nød også at gennemgå de mere
slibrige detaljer, andre var mere påvirket af det delikate emne. Men klassen er nu meget
velunderrettet om emnet.
4. time Natur og teknik i 2. klasse. Der er 6 elever. Emnet er svampe, der fortælles om rørsvampe
og lamelsvampe. Eleverne skal lave billeder med sporene fra svampe, så derfor skal alle ud i den
lille skov bag skolen for at samle svampe ind. Alle går op i opgaven og jeg får mulighed for at
komme ud og nyde de fantastiske omgivelser der er ved Kegnæs Friskole.
Mit næste besøg er tirsdag den 22. februar 2022.04.21
1. time er tysk i 6. klasse. Timen begynder med opsamling af de sidste uger, der havde været
underlige på grund af et stort og varieret fravær grundet Corona. Der arbejdes med et emne om
tyske byer og deres seværdigheder. Der bruges materiale fra Clio. Kan vi huske, hvem der har
lavet hvad ?? Det er ikke så nemt for klassen at komme i gang og finde deres ting, men det lykkes
til sidst og næsten alle får lavet noget. Tror ikke tysk er yndlingsfaget.
2. time Natur og teknik i 5 klasse. Første ses en lille film om solceller. Derefter en fælles snak om
hvor vi bruger strøm. Så ses en lille film om at lave sin egen vindmølle. Klassen deles i grupper og
alle skal lave deres egen lille vindmølle. Alle går ivrigt til værket og stor er begejstringen, når man
kan stikke sin mølle ud af vinduet og se sin mølle dreje rundt.
3. og 4. time er jeg med til grundfag hos 3.-5. klasse. Der begyndes med dansk hvor emnet er
personbeskrivelse. Beskriv din yndlingsperson, lyder opgaven. Det er en svær opgave, men det
bliver ikke nemmere af det der med yndlingsperson, det gør opgaven meget personlig og det kan
være svært at blotte sig. Men alle ender op med at komme godt i gang. Timen efter er der nogen,
der fortsætter med deres beskrivelse mens andre skifter over til matematikbogen. Alle arbejder
selvstændigt og læreren går rundt og hjælper. Der arbejdes koncentreret. Det er et dejligt
klasseværelse med masser af inspiration og hjælpemidler på væggene, på reolerne står der
alverdens materialer og spil i sirlig orden. Gode systemer som eleverne kan finde ud af at bruge.
Det er min vurdering, at elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk til fulde lever op til,
hvad der kan forventes i folkeskolen.
Den undervisning, jeg har set, har været velforberedt og lærerne har undervist engageret og
varieret, så undervisningen har været inspirerende og med meget højt fagligt niveau.
Ved gennemgang af skolens skema, samt samtaler med lærerne og skoleleder Konrad,
konkluderer jeg at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med,
hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Jeg kan stå inde for at eleverne på Kegnæs Friskole undervises således ” at de bliver i stand til at
leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre, samt udvikle og styrke deres
demokratiske dannelse og deres respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder,
herunder ligestilling mellem kønnene”.
Jeg kan konstatere at undervisningssproget er dansk.

Venlig Hilsen
Peter Hecquet

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab v. revisor Mette Hjorth Bunch

Hovedtal fra årsrapporten 2021
Realiseret stigning i indtægterne fra 2020 – 2021 på 100 t.kr.
*Stigning i statstilskud 66 t.kr. (79,2 -> 79,0 %)
*Reduktion af skolepenge og betaling for SFO -29 t.kr. (20,6 -> 20,1 %)
*Stigning i øvrige indtægter på 63 t.kr. (0,2 -> 0,9 %)
Stigning i driftsomkostninger fra 2020 – 2021 på 417 t.kr.
*Stigning i undervisnings- og pasnings omkostninger på 605 t.kr.
*Stigning i lønomkostninger og væsentlige udgifter på lejrture.
*Fald i omkostninger til ejendomsdrift på 173 t..kr.
*Reducerede omkostninger til rengøring og vedligeholdelse
*Fald i administrationsomkostninger på 15 t.kr.
*Stigning i personalerelaterede omkostninger – generel reduktion på øvrige
Årets resultat er et overskud på 84 t.kr.
*Pænt resultat
*SFO bidrager positivt til resultatet (skolen har en stor andel af klub-elever)

Status ultimo 2021
Overskud på 85 t.kr.
*Resultatet ligger 320 t.kr. under niveauet for 2020
*Fald i årselevtal, fra 122 ->117
*Fald i antal SFO elever, fra 40 -> 38
*Fald i antal klub elever fra 81 -> 28
Egenkapital udgør 1.871 t.kr.
*Bundet i skolens bygninger
Soliditetsgrad på 51,3% - reduktion på -3,4%
*Udtryk for egenkapitalen i forhold til balancesummen
*Væsentlig for skolens ”modstandskraft”
*Højt niveau
Revisors påtegning og protokol uden bemærkninger

6. Bestyrelsens beretning v. bestyrelsesformand Kieran Wandahl Lass

Bestyrelsens beretning 21/22

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
Indlæg fra Jens Nørsøller.
Jens fortæller om 5 årsplan for udvikling af Kegnæs Friskole.
1. ”Stranden” Beachvollybane
2. ”Panna 2”
3. Overdækning, til at vente på bussen og andre ting. Håber på at fondegruppen kan skaffe
pengne, forventet førdig 2024.
4. ”Motion” Har allerede fået 25. 000 kr. i fonde. Projekt forventet færdig i 2024.
5. ”Panna 1” Afsluttet
6. ”Skoleskibet” Er næsten færdig.
7. Ny gynge – afsluttet i 2021.
8. ”Leg og sjov” Ønske om at bygge en jordvold
9. ”Tarzanbane” Projekt ønskes afsluttet i 2023/24. Folk er i gang med at undersøge hvordan.
10. ”Fyrtårnet” Nye vinduer, lappet væggen, skillevæg m.m.
11. ”Bad & Krea” Påbegyndes i 2022.
12. ”Musikken” Projektet nok ikke klar før 2025
13. ”Omsorgen” Laves lærerværelse m.m.

Indlæg fra Tine Kjeldsen.
Det er rigtig vigtigt, at forældrene hjælper til for, at få projekterne realiceret.

Tine: For ca. 3 år siden, sagde Revisoren at vi lå lavt i forhold til fondesøgning.
Tine fortæller om hvordan det var uoverskueligt at få de 40 timer. Bedstemor hjælper også i
køkkenet.
Ønsker, at alle ser Viggo og at man svarer tilbage på det de bliver bedt om.
Husk også timeregisteringen og gerne billede på Viggo.
Tine - forældreinvolvering:
I 2015 da vores ældste Vagner startede på friskolen, var 40 årlige arbejdstimer pr. forældre et
vilkår.
Men det var en ekstra ting jeg var villig til at levere, for at Vagner kunne få sit skoleliv her. Men
svært at finde den tid. - skrev til Lissi! - og fik hjælp af mormor
Mormor endte med at blive så vild med madholdet at hun begyndte at gøre det for hendes egen
skyld. - og cafe!
Fra 2015 og flere år frem oplevede jeg en god kerne af andre erfarne forældre, der havde rigtig
godt styr på det hele. Vidste godt jeg skulle bidrage med de 40 timer, men så det som noget ekstra
arbejde/byrde jeg skulle få presset ind i en allerede presset kalender.
Så gik der et par år eller 5 mere… mange af de gode garvede forældre begyndte stille og roligt at

stoppe…. Nej nej nej .. hvem skal nu være de voksne der har styr på det hele 😆😆
Pludselig blev jeg en af de forældre der havde været der i mange år - og jeg havde stadig ikke styr
på det hele..
Når jeg talte med nogen fra bestyrelsen sagde de næsten altid, at det tog pænt mange timer hver
uge. Det var som et andet job… ar … hvor meget kan der mon være.. - undskyld - I havde ret 😃😃
Men så kom min tur til at prøve at være med i bestyrelsen. Ikke fordi jeg synes jeg havde overskud
af tid eller energi men - hvorfor så? Fordi jeg rigtig gerne vil bidrage til den skole der har givet så
meget til mine tre børn.
Og fordi jeg kan se hvor stor en forskel det gør når vi sammen arbejder for at gøre friskolen til et
bedre sted.
Men jeg må indrømme: Det er først efter jeg er kommet med i bestyrelsen, at jeg har det fulde
billede af, hvor meget vi forældre, og de timer vi bidrager med, betyder for skolen.
Vi er ikke noget ekstra …, vi er ikke bare glimmer eller prikken over i et - vi er maskinen … eller
benzinen om i vil der gør at det hele kan fungere.
Det er helt utroligt hvor mange opgaver, regler og udfordringer der er på en friskole. Helt vildt. Og
jeg er både glad for at jeg ikke vidste det før, men også ærgerlig over at jeg måske skulle have
bidraget mere - og ikke bare tænkt -hvorfor er der ikke nogen der har styr på det.
Jeg har personligt aldrig været i tvivl om at det var positivt når jeg bidrog, men jeg har ikke vist hvor
vigtig hver eneste forældre er på skolen for at hele maskineriet fungerer.
Vi forældre er maskinen…. Alt tæller - hver en time - og uden forældrehjælp - så har vi ikke en
velfungerende skole.
Og hånden på hjertet, hvis vi kun leverer 40 timer hver, så kan vi måske heller ikke drive skole. I
perioder er der brug for at nogle af os forældre bidrager med langt mere end de 40 timer. Ikke fordi
vi skal - men fordi vi pludselig ikke kan lade være.
Og fordi vi kan se hvad det giver til skolen.
Jeg ved der er flere af os, der i perioder - eller i flere år pga. helbreddet eller andet - ikke kan
bidrage med 40 timer - og det er der plads til. Det skal der være. Men lad os alle bidrage med det
vi kan. For vores børns skyld.
Om det så er at samle et stykke affald op ude i skolegården når man alligevel går forbi, eller at prøve en gang imellem at sige pyt,
eller spørge hvad kan jeg gøre,
eller hvordan kan jeg bidrage til at det her bliver bedre.
Eller stoppe en dum snak inden den udvikler sig
Så kan vi sammen drive en rigtig god skole.
Mit håb er at vi alle begynder at mødes mere på kryds og tværs og at det friskoleliv vi har idag får
lov til at blomstre endnu mere. For så er det også ret fedt at være forældre på friskolen 😃😃
For at vi kan fortsætte den positive udvikling for skolen, så har vi brug for jeres hjælp.
Rent lavpraktisk betyder det at vi har en forventning om at alle:

• Læser beskeder i Viggo
• Alle bruger timeregistrering
• Ser gerne at: Billede på Viggo
Og så lige en sidste ting i forhold til fonde.
Hvis vi skal realisere de drømme skolen har - som Jens lige har vist jer - så har vi brug for at nogle
byder ind på opgaverne.
Vi har lysten og pengene klar, men vi mangler nogen der vil stå for at lede projekterne.

Kate og Flemming går af i bestyrelsen, Kieran takker dem og Bo og Mona giver dem en blomst og
en gave, som tak for deres indsats.

Ingen spørgsmål til formandens beretning.

7. Pædagogisk årsberetning v. skoleleder Konrad Kriescher

Årsberetning fra skolelederen

Kære forældre, elever og kolleger

Så er der gået endnu et år og igen kan vi konstatere, at det ikke har været et helt almindeligt et af
slagsen.

Det har været et år, hvor vi i har fået lov at ”smage” på, hvad friskolelivet kan være, med oplevelser
og fællesskab, med morgensang og skolerejser, med torsdagsmad og fede fredage. Jeg nåede
selv akkurat med til Island sammen med Ældste og hjem igen, før landet lukkede.
Udfordringer har der været nok af også i 2021, ikke mindst for vores nye kolleger Hannah, Simon,
Ditte og Anne. Hold da op, sikke en karrusel, i er blevet kastet op på. Men hvor har I klaret det flot,
til vores alles bedste. I er kommet her til os og har fra første fløjt sat jeres præg på skolen. Tak til
jer og tak til alle mine kolleger, der endnu engang har måtte stå et meget turbulent år igennem. Der
er også i det forgangne år blevet trukket store veksler på os alle, men vi har været sammen om
det, sammen om at lave skole, vi er sammen om at støtte hinanden hver eneste dag og vi er
sammen om ”at gå en ekstra mil...”

Og så stor tak til dig, Annette, for support og støtte i vores daglige ledelsesarbejde!

Selvom vi har måtte aflyse vores planlagte pædagogiske dage for andet år i træk, er vi nu i gang
med en spændende dialog om skolen, dens værdier i det daglige og dens vej i fremad. ”Gamle”
og ”nye” snakker vi sammen om, hvor skolen kommer fra igennem de sidste 19 år og hvor den er
på vej hen. Vi er fortsat optaget af det store, styrkende relationsarbejde sammen med jer forældre.
Vi vil det fælles omsorg og vi vil samarbejdet for det enkelte barns bedste! Samtalen med jer er
ligeså vigtig og jeg ville undre mig, hvis der var nogen, der valgte den fra.
Vi har oplevet, hvor lidt der skal til, for at friskolens værdier bliver sat på prøve. Afstand til
hinanden, opdeling af skolen i ”trivselsområder” for de enkelte grupper, tilrettelæggelse af
fjernundervisning og aflysning af fysiske møder og aktiviteter har også i 2021 begrænset vores
muligheder. Vi er igen blevet overhalet indenom af smitte, tests og sygdom.
Corona har endnu engang sat begrænsninger i det forløbne år, men I må tro på, at vi her på skolen
har haft fuld fokus på at genopbygge det, der har været ”forbudt” i et stykke tid, at dyrke det, der
styrker vores trivsel og faglighed. Eleverne skal være der for hinanden, hjælpe og støtte på tværs
af alder, grine sammen, lege sammen, lære sammen!

Vi har godt kunne mærke, at tiden også har sat sine spor hos jer forældre og nogle elever:
bekymringer, sorg og til tider endda angst har præget dagligdagen for jer. Vi prøver selvfølgelig på
alle mulige måder at hjælpe ved at lytte, tale sammen og lave målrettede indsatser sammen med
jer. Og nogle gange kan skolen også være et frirum fra alt dette.

Vi har også været kreative i nødens stund, prøvet at tænke ud af boksen. Ikke mindst i forhold til
det aflyste krybbespil, som vidste sig at blive en fantastisk TVsucces. Heste/føl ordningen for
Lilleældste sammen med de mindste elever har virkelig været godt for både store og små.
Torsdagsmaden er en selvskreven succes hver eneste uge, TUSIND tak til alle bedsteforældre for
den store indsats. I kommer trofast hver torsdag og spreder (Mad)glæde!

Og hvor er det godt at vi er i gang igen med FED Fredag! De trænger til at være sammen om
noget andet end ”bare” skole! TAK fordi I er til!

Og nu ser vi igen fremad. Lilleældste har genoptaget deres traditionelle sprogrejse til det sydlige
England og forårets komme sætter mere og mere sit præg på det daglige fællesskab på skolen. Vi
holder fællessamlinger, skaber læringsrum for hinanden og prøver, kort sagt, hver dag at engagere
os i hinandens liv. Vi ser frem mod fælleslejren efter sommerferien og skolens Musical. Mere af
det, der er særegen for os: vores musik, vores enestående udeområder, vores fantastiske omsorg
for hinanden og den helt særlige ånd, der er vores hjerteblod.

Til sommer skal der holdes både Kegnæs Festival og den traditionelle sommerfest, som lukker og
slukker skoleåret. Ja, vi er så lige nogle stykker her på skolen, for hvem det bliver en særlig

oplevelse, da vi ligesom eleverne fra 0.-2. ikke har prøvet det. Vi glæder os så meget til at blive en
del af det!
Alt dette skal også være mærkesager for Kegnæs Friskoles berettigelse ude i verden. Vi skal
bestræbe os på, sammen, at fortælle de gode historier derude.

Tusind tak til alle kolleger og bestyrelsen for det kæmpestore arbejde I har lagt her! Sammen har vi
også i det forløbne år måtte slås med frustrationer, retningslinjer og anderledes planlægning, men
vi klarede også det, med rank ryg og stærk støtte til hinanden. Vi har holdt mange gode møder,
hvor vi har diskuteret, belyst problemer fra alle vinkler og taget initiativ til mange fede opgaver, der
har været med til at gøre Kegnæs Friskole til det rigtige sted for alle.
Tusind tak til alle jer forældre, for jeres store og små bidrag, for hjælpen til at forbedre skolen. Ja,
der har sikkert også været et og andet surt æble, I har måtte bide i, men det er så fedt at mærke
jeres tillid og opbakning!
Og kære børn, en stor tak til jer. I har om noget endnu engang bevist at også I ønsker verdens
bedste skole. I er så seje! Det er rent livseliksir at opleve jeres glæde, jeres engagement, jeres
humor, at se jer vokse og modne. Og I kan tro alt dette er gensidigt, for vi vokser sammen med jer,
vi griner sammen med jer og vi lærer sammen med jer, vi løser konflikter sammen med jer og
forhåbentligt kan vi også hjælpe jer med at mestre livet!
Det er så godt!
Min bøn til os alle for det næste år bliver:
At vi bliver ved med at danne og bevare vores fællesskaber! Stærke fællesskaber ér et kendetegn
ved Lilleskolerne, - hvor dét at blive en del af og have betydning for noget der større end en selv;
at blive værdsat for det man kan og blive støttet i det der udfordrer - er vigtigt. Så man kan føle sig
set og anerkendt som det menneske man er, og er ved at blive. Så man tør åbne sig, opleve, lære,
være nysgerrig og tør kaste sig ud i nye ting, have succes, men også og have lov til at fejle.
At vi fortsat ikke taler om, men med hinanden, også når det kan blive svært at snakke om det.
At vi holder fokus på vores skoles værdier og bestræber os på at skabe mening og indhold!
I en tid hvor det bruser og suser rundt om os, hvor vi dagligt bliver bedt om at tage stilling til
verden, har vi brug for at være i balance, skabe ro, ro til fordybelse, ro til refleksion og ro til
udvikling.
Jeg glæder mig til det fortsatte arbejde med jer alle !

Konrad

Ingen spørgsmål til Konrads beretning.

8. Fremlæggelse af næste års budget

Flemming fremlægger budgettet for næste år.
Indtægter (115 elever)

Udgifter

Statstilskud 7.187.134

Undervisning

6.793.782

Skolepenge 1.607.820

Adm. & Ejendom

1.208.276

I alt

I alt

8.754.558

8.804.454

Budgetteret overskud:

ca. 49.896 kr.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer (2-årig periode).

Stemmetæller: Lars Johansen

På valg er: a. Ledig plads (efter Pernilles udtræden) - Valgt for skolekredsen b. Jens Nørsøller
(Modtager genvalg) – Valgt for forældrekredsen c. Kieran Wandahl Lass (Modtager genvalg) –
Valgt for forældrekredsen d. Flemming Kirk – Valgt for forældrekredsen (Bemærk denne plads er
kun 1-årig)
Kieran Wandahl Lass, er den nuværende formanden. Har 3 børn, Luca og Clara i Annettes gruppe
og Matteo i kommende Annes gruppe. Han er sælger. Han vil også gerne færdiggøre sine
opgaver.
Jens Nørsøller har siddet i bestyrelsen i 2 år, og vil gerne færdiggøre opgaverne som er igangsat.
Kommer på skolen næsten hver dag, hvilket han er glad for.
Søren Sarstrup: Har Martha i 7. kl. Tine har opfordret ham til at stille op. Arbejder som freelance,
for en kæde med gitar m.m. Har ikke arbejde med børn før, men har arbejdet med voksne der
opfører sig som børn. Ny forældre, derfor vil han gerne stille op. Han har en mega humor.

Chris Schack Noesgaard: Far til Arthur, Bertil og Sørine. Arbejder med ledelse og Sørine har
opfordret til at han stiller op. Vil gerne være med til at gøre noget for sine børn.

Valg for skolekredsen for 2 år: Kieran Wandahl Lass
Valg for forældrekredsen for 2 år: Jens Nørsøller
Valg for forældrekredsen for 2 år: Chris Schack Noesgaard
Valg for forældrekredsen for 1. år: Søren Sarstrup

10. Valg af 2 suppleanter (1-årig periode) a. Suppleant for skolekredsen b. Suppleant for
forældrekredsen.
Opstiller til suppleant:
Mads Hamer: 2 børn, 1 i mellemgruppen og 1 i lillegruppen. Har været her 3-4 år. Har eget
træfirma
Julie Menzel: Har 2 børn, går hjemme og har bondegårdsferie.
Maria Hesselberg: Har Clara i Annettes lillegruppe, og Cecilie som gik ud sidste år. Arbejder i SFO
på privatskolen Als, i fritiden bager hun kager.

Suppleanter skolekreds 1 år: Maria Hesselberg
Suppleanter forældrekreds 1 år: Julie Menzel
Mads Hamer trækker sig, da Julie og Mads får lige antal stemmer.

11. Indkomne forslag Ingen indkomne forslag til dato – deadline er 13/4-2022.
Ingen indkomne forslag.

12.Eventuelt.

Konrad deler gaver/blomster ud.

Ølgave: Jens Nørsøller fordi han gør så meget for skolen.
Blomster: Christina Hell for det kæmpe arbejde hun gør i fondegruppen. Det er enestående.
Blomster: Brian Svane Christen fordi han laver så meget med byggeriet og meget mere.
Blomster: Svend Aage Iversen fordi det er så dejligt med sådan en dygtig pedel der bare laver alt
arbejdet.

Blomster: Christa Bertelsen fordi hun gør så meget mht. rengøring og fordi hun bare er så god.

Mona fortæller om nytænkning vedr. nisseteater: flg. får blomster:
Ronni, Annette, Sanne og Søren.

Så er generalforsamlingen slut.

Afslutningssang: Du kom med alt det der var dig.

