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Når man går i skole, så er der meget, der handler om at lære og prøve noget nyt jævnt hele tiden. 

Sådan er det også for os forældre, der er i bestyrelsen. Vi har i det forløbne år både lært og prøvet 

nye ting, og når jeg står her, så er det også nyt for mig at aflægge formaliseret beretning på en 

generalforsamling. 

Pligtopgaven i en beretning er at gengive, hvordan regnskabsåret 2015 er forløbet set med 

bestyrelsens øjne, hvad har bestyrelsen beskæftiget sig med i løbet af året, og hvordan er skolen 

resultatmæssigt kommet ud af året. 

Som følge af ønsker fremført på sidste års generalforsamling, vil der også komme omtale af, hvad 

der aktuelt arbejdes med i bestyrelsen. 

----------- 

Da kasserer gennemgår det reviderede regnskab skal jeg kun kort fortælle, at regnskabet udviser et 

økonomiske positivt resultat på kr. 658.860,-  hvilket er et særdeles tilfredsstillende og flot 

økonomisk resultat set i forhold til året som helhed og i forhold til budget. Der er to hoved 

delårsager, dels tilgangen af elever i den daværende 1. klasse i løbet af foråret 2015, således at 

klassen kom op på 22 elever, og dels påpasselighed udvist af skolens samlede personale, hvilket det 

samlede personale skal have stor ros og tak for. 

Landsgrav Friskole er nok en forholdsvis stor friskole, men samtidig også en forholdsvis lille 

virksomhed, og en lille virksomhed eksisterer kun så længe, der er et økonomisk overskud. 

I en lille virksomhed er det ligeledes nødvendigt, at et samlet personalekorps trækker, yder og 

byder ind på opgaver. Alle kan ikke og skal ikke nødvendigvis hele tiden kunne yde i top igennem et 

helt arbejdsliv, og det skal, og er der også plads og rummelighed til på Landsgrav Friskole. 

Det er nødvendigt, at alle trækker i nogenlunde de samme retninger for at samarbejde og tillid kan 

fungere. Det har også i 2015 haft bestyrelsens bevågenhed, og bestyrelsen er stolt over at kunne 

sige en stor tak og ros til et samlet personale for i 2015 at have trukket og ydet hver især på jeres 

poster i dagligdagens omfattende skoledrift, men også i forbindelse med de mere eller mindre 

ekstraordinære opgaver der i 2015 var i forholdsvis større omfang. Som Grundtvig helt sikkert 

ville have sagt: Der er blevet bidt til bollen i 2015. 

Også i 2015 er der kommet nyt personale til, og der er bestyrelsens klare opfattelse, at det er med til 

at give skolen som helhed et løft, og at det i positiv retning har påvirket arbejdsmiljøet generelt for 

både personale og elever. 

 

For på andre måder at generere noget afkast eller overskud, har vi i årets løb kigget på 

mulighederne for etablering af solcelleanlæg. Det viste sig dog ikke at være særlig interessant pga. 

af den nu gældende ordning, hvor det økonomisk ikke er attraktivt, hvis man ikke selv bruger 

strømmen på det tidspunkt den produceres. Derimod ser det foreløbigt ud til, at der er bedre 

økonomiske muligheder i forbindelse med en delvis overgang til varmeforsyning fra et 

jordvarmeanlæg. 



Det er noget vi fortsat arbejder med at blive klogere på, dels ved at undersøge marked og dels finde 

erfaringer fra installationssteder, der er sammenlignelige med vores skole. Isoleret set er 

jordvarmeanlæg økonomisk attraktivt, dog er integration og indregulering med eksisterende 

gasfyrsinstallation af afgørende betydning for den samlede varmeforsyningsøkonomi.  

Så det er muligt, at der i en eller anden fremtid skal graves en lang slange ned i vores boldbane. 

----- 

Året 2015 begyndte så koldt, at der lå sne, og det medførte indirekte en kulmination på nogle 

adfærdsmæssige udfordringer i den daværende afgangsklasse. Det gav bestyrelsen anledning til at 

kigge på skolens ind- og udskrivningsregler. 

Som udkomme af et velfungerende skolehjem-samarbejde kom det heldigvis ikke så vidt, at 

udskrivningsreglerne skulle prøves af i praksis, og alle elever i afgangsklassen forlod Landsgrav 

Friskole på helt normal vis med afgangsbevis i lommen og en meget festlig translokation, hvor jeg 

specielt husker dels alle de meget kærlige og festlige verbale klap på skulder og kind de fik med fra 

deres lærere, og dels en af afgangselevernes helt fantastiske soloklaverstykke, der i små 10 minutter 

fik alle de små hår til at stritte på hele forsamlingen. 

------ 

Som så mange andre skoler, så var der desværre også 2015 besøg af ubudne gæster på Landsgrav 

Friskole. Den samlede skadeopgørelse beløb sig til ca. kr. 160.000, hvoraf hovedparten blev dækket 

af forsikringen. På den baggrund er skolens overvågnings- og alarmanlæg i 2015 blevet udbygget og 

opgraderet, og Ditlevs detektivbureau har dermed fået helt nye muligheder. 

------ 

Ejendomskøb: 

I juni 2015 fik skolen henvendelse fra boet efter Dagny Fredens med tilbud om forkøbsret til 

grundene på Toftevej 19 og 21. Efter bl.a. i alt 4 møder med boets repræsentant, 73 indgående og 62 

udgående e-mails, en del telefonsamtaler, et op- og afklarende møde med kommunen vedrørende 

lokalplan, indhentning og gennemgang af diverse ejendomsoplysninger og rapporter, to 

besigtigelser, et ekstraordinært bestyrelsesmøde i sommerferieperioden, en ekstraordinær 

generalforsamling i august, et bankmøde, en klarlægning af nogle historiske skoledokumenter, tre 

møder på advokatkontor, en mundtlig orientering til de 7 allernærmeste naboer, og en 

bankoverførsel, så blev Toftevej 19 og 21 skolens ejendom pr. 1. oktober. 

Der skal som oplyst ved den ekstraordinære generalforsamling en ny lokalplan til, før grundene 

kan og må bruges til skoleformål. Det er kommunen, der suverænt ejer lokalplanprocessen, og før 

kommunen igangsætter en lokalplanproces, så skal vi som initiativtager præstere et udkast til 

forslag til ny lokalplan med skitse forslag til, hvordan vi eventuelt kunne forestille os, at disponere 

grundene Toftevej 19 og 21. Det materiale er udarbejdet og tilsendt kommunen, og der er aftalt 

møde med kommunen i næste uge, hvor vi vil få en tilbagemelding på vores udkast og antageligvis 

et tilsagn om igangsættelse af en lokalplanproces. 

Hovedformålet med grundene er at anvende dem til opgradering af skolens hovedsagelig ældre 

bygningsmasse. Det vil kræve noget kapital, og på det punkt er vi i den præliminære fase med at 

finde ud af, hvordan vi skal gribe det an med at skaffe kapital til det formål. 

 

------ 



  

Heller ikke i 2015 undgik bestyrelsen emnet: Trafikregulering på Bagervej, der har været et årligt 

tilbagevende emne for bestyrelser over en anselig årrække. Men via en nye kontaktpersoner hos 

myndighederne er det her for kort tid siden lykkes skolens ledelse efter vedholdende indsat, at få 

etableret den permanente skiltning, som har været et stort ønske fra skolens side igennem flere år.  

Godt gået – ville Grundtvig sikkert have sagt. 

Af andre emner der har været på dagsorden i årets løb kan nævnes: 

 

- Strategi for IT – medier som har fået en nedskreven politik, der er udsendt i årets løb. 

 

- På baggrund af forslag og debat på sidste års ordinære generalforsamling har vi undersøgt 

og vurderet skolens tilgang til emnet mangfoldighed, det kom der en udmelding om i 

december. 

 

- Der er etableret et bygningsudvalg – Patrizia, Bente, Martin og Uffe, det handler om både 

nybygning, vedligehold og istandsættelse. 

 

- Der er blevet kigget på skolens kost og sundhedspolitik. 

 

- Og der er foretaget en detaljeret forsikringsgennemgang. 

 

Afvikling af generalforsamling: 

Som bestyrelse kunne vi selvfølgelig godt tænke os et større fremmøde ved generalforsamlingen for 

på den måde at få en bedre kontakt med en større del af forældrene på skolen. Vi har diskuteret 

flere muligheder for at få flere til at prioritere deltagelse i generalforsamlingen. Men vi ønsker, i 

hvert fald indtil videre, ikke at lave generalforsamlingen om til en event, hvor lokkemad af 

forskellig art måske kunne trække flere til. Vi ønsker, at man deltager, fordi man vil deltage i den 

demokratiske proces, hvor generalforsamlingen er skolens øverste myndighed.  Vi anerkender, at 

der for alle familier er kamp om den knappe faktor, der hedder fritid, og vi forældre i bestyrelsen 

respekter det valg, der træffes. Man kommer ikke i ”bad standing”, som Grundtvig helt sikkert 

ville have udtrykt det. Bestyrelsen vælger at antage, at forældre der ikke kommer til 

generalforsamlingen udtrykker stiltienden tilfredshed og trygt overlader deltagelsen til andre. 

Og så håber vi, at man opprioriterer at deltage i skolens forpligtigende fællesskab på anden måde 

og ved andre lejligheder i løbet af skoleåret. 

 

Som de skarpe lyttere I er, så har I sikkert noteret jer, at navnet Grundtvig allerede er blevet 

nævnt og brugt nogle gange, eller måske misbrugt nogle gange? 



Grundtvig – forpligtigende fællesskab – forældre engagement – hele og frie mennesker, har også 

været en del af dagsorden i årets løb. Vi ynder at sige, at vi er en nutidig, måske går vi så vidt, så vi 

siger moderne grundtvig-koldsk friskole. 

Og hvad mener vi så egentlig med det, hvis vi skal sætte konkrete udtryk og udsagn på det? 

Det har vi nok allesammen en mere eller mindre sammenfaldende ide om. For at vi alle kan blive 

lidt mere bevidste om og skarpe på, hvad det så betyder på Landsgrav Friskole, så har bestyrelse, 

ledelse og medarbejdere i oktober 2015 deltaget i en fælles workshop, hvor vi dels fik et meget 

interessant foredrag om Grundtvig og Kold, og dels arbejdede i forskellige temagrupper. Vi fik bl.a. 

at vide, at der stort set ikke er noget som Grundtvig ikke har sagt og skrevet i løbet af et langt liv og 

ca. 35.000 skrifter af forskellig art, og derfor kan man nærmest risikofrit hive ham op og bruge 

ham som underbygning af ens egne udsagn. 

Arbejdet med at blive Landsgrav-konkret på dette er fortsat og igangværende, og det kommer der 

noget ud om i løbet af i år. 

----- 

På Landsgrav Friskole er bestyrelsen en dynamisk størrelse, og ved sidste års generalforsamling 

kom der i alt tre nye ind i bestyrelsesarbejdet, og bestyrelsen skulle grundlæggende konstitueres på 

ny. Jeg vil gerne til generalforsamlingen sige, at bestyrelsen og skolens ledelse og 

tillidsrepræsentant har et godt og konstruktivt samarbejde, en åben og tillidsfuld dialog, og ind 

imellem også humoristisk og lattermild. Vi har i bestyrelsen en jævn opgave fordelingen, og selvom 

det ind i mellem også koster noget fritid på forskelligvis, ud over de månedlige møder, så er det 

spændende og i det store hele en fornøjelse at være bestyrelse for Landsgrav Friskole. 

Det er også en medvirkende årsag til, at de tre af os, der er på valg lidt senere i dagens dagsorden, 

alle tre genopstiller.  

----- 

Hvis I savner noget vedrørende selve skoleaktiviteten, så er det fordi det kommer på dagens næste 

punkter, beretninger fra skoleleder og tilsynsførende.  

Men en ting kan jeg ikke nære mig for at nævne, pr. i går mandag er der 220 elever indskrevet på 

LF, dvs. fuldt hus. Det er der mange gode grunde til, og det er der mange som har del i – skolens 

ledelse og personale, forælder og ikke mindst skolens elever. Det er et eller andet sted en cadeau til 

den måde, skolen drives og fungere på. 

Tallet i sig selv er for så vidt uinteressant, men det gør det økonomisk, alt andet lige, lidt nemmere 

og sjovere at drive skolen på et fornuftigt niveau. 

Men det skal ikke få os til at falde i søvn i den selvfede hængekøje – der er altid noget vi kan gøre 

bedre og altid ting der kan blive bedre, og det vil bestyrelsen vedblivende forsøge at forfølge.  

Det var ordene – Tak. 

 

Steffen Hansen, bestyrelsesformand 


