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Kære alle  

Vi står lige nu på tærsklen til et nyt bestyrelsessår – det betyder også, at vi lægger et bestyrelsesår bag os. 

Ingen havde troet, at vi skulle kæmpe endnu et år med Corona som den store fjende, men ikke desto mindre 

har Corona fyldt året på mange måder og sat sit præg på mange forhold - også på vores skole. 

Vi har gennem det seneste bestyrelsesår set vores værdier blive presset af selv samme Corona – særligt har 

det forpligtende fællesskab været under pres. Der har ikke været morgensang, ingen arbejdsdage, ingen åben 

skole selv bestyrelsesmøderne har i en vis udstrækning været aflyst eller digitale. Når det er sagt, har det 

været med stolthed, at bestyrelsen har set, hvordan vores skole har været styret gennem det værste stormvejr 

i sikker stil og med tryghed i højsæde.  

Også på den økonomiske front har Coronaen spillet ind. 

Regnskabet for 2020 udviser et resultat på -576.000, et lidt større minus end vi havde forventet ved 

budgetlægning, hvor vi for 2020 budgetterede med et resultat på - 417.000. Resultatet er påvirket af 

Coronaen, da der er brugt 216.000 ekstra på bl.a. ekstra rengøring og flere hænder, så vi kunne holde 

klasserne adskilt, som det var påkrævet, men det har været vigtig for både skolens ledelse og bestyrelsen at 

prioritere højt niveau af tryghed for elever, medarbejdere og forældre i forbindelse med Corona.   

Likviditetsmæssigt er skolen fortsat velfungerende, da der for regnskabsåret 2020 er en likviditetsgrad på 

155,2 %. Det har også betydet at bestyrelsen og ledelsen har valgt at indbetale indefrosne feriepenge, ude fra 

den betragtning at det koster 2,3 % i rente til staten at vente med indbetalingen. Da skolens likvide 

beholdning ligeledes har åbnet mulighed for at indbetale og dermed nedbringe skolens langfristede gæld er 

dette sat i værk. 

Vi har gennem 2020 fortsat oplevet stigende interesse for Nr. Lyndelse Friskole, og det ser ud til at det er en 

tendens som vil holde ved. Det er en stor fornøjelse, at vi for de kommende minispirer allerede nu har kunnet 

love en pladsgaranti, det hænger sammen med at vi har mulighed for at starte op med to klasser.  

For 2021 forventer bestyrelsen igen at opnå et positivt resultat på 97.000. Bestyrelsen har planlagt at arbejde 

med en finansiel strategi for 2021, som fungerer som et reelt styringsredskab. Strategien vil indeholde en 

handleplan for bl.a. vurdering af renteniveau og løbetider på lån samt plan for finansiel risikostyring. 

Derudover agter bestyrelsen at indarbejde en investeringsstrategi i forhold til bygningsmassen. 

Nr. Lyndelse Friskole ville ikke være verdens bedste friskole - hvis vi ikke havde de skønneste elever og 

forældre, men ej heller hvis vi ikke havde den fantastiske medarbejderstab som vi har. Den alt for lange 

periode med Corona´en har krævet ekstra og det er bestyrelsens oplevelse, at alle medarbejdere har stillet op 

med energi og engagement men også med forandringsparathed. Der er ingen tvivl om, at det har været hårdt 

og lidt for spændende med nye skemaer hver og hver anden uge og det har krævet tålmodighed, tolerance, 

tillid til omgivelserne og storsind. Det er dog min klare overbevisning at ovenstående har medarbejderne på 

Nr. Lyndelse Friskole mestret til fulde og uden at det har kostet det vilde på det høje faglige niveau. 

Derfor skal der lyde en stor TAK til medarbejderstaben på Nr. Lyndelse Friskole. Jeg håber, I alle vil være 

med til fortsat at bidrage med en positiv og tillidsfuld indstilling, for så tror jeg, vi kommer i mål….og kan 

finde alt det bedste frem fra tiden før Corona. 

Hele denne balancekunst har kun været mulig med en stærk og dygtig ledelse, som har udvist mod og 

beslutsomhed også selvom der har været en risiko for minuspoint på popularitetskontoen har I handlet. 



STOR tak til Lene og Tine for at har styret vores skole sikkert igennem. Jeg ved, det har været hårdt og til 

tider næsten lidt uoverskueligt, men I har virkelig gjort det umulige muligt – Tusind tak.  

I den siddende bestyrelse har vi kunne profitere af et godt miks af forskellige kompetencer, som har gjort det 

muligt at have gode, kvalificerede drøftelser om alt fra småreparationer til finansielle strategier. Tak til den 

siddende bestyrelse for gode drøftelser, stort engagement og viljen til at nå vejen. Vi skal i år særlig sige tak 

til Søren, som efter mange år i bestyrelsen har valgt ikke at genopstille, vi kommer helt sikkert til at savne 

din rolig pragmatiske tilgang. 

  

Katrine Wandrup Bjørkholm  

Bestyrelsesformand, Nr. Lyndelse Friskole  

 

 

  

  

 

 

 


