
Formandsberetning 2022 

Endnu et år et gået i Corona’ens egn. Alle er kommet igennem ved fælles hjælp og 

endnu en gang en stor tak til ledelse og personale i hele institutionen og ikke mindst 

til alle forældre, der har haft tålmodighed og forståelse for alle de udfordringer, det 

har medført. 

Og tusind tak til alle jeres fantastiske børn, der har været super gode til at møde 

’online’ under hjemsendelsen, til at tage hjemmetest, før de mødte ind og til at 

overholde regler og restriktioner uden al for meget brok. 

Jeg kan ikke takke personalegruppen nok, for de har virkelig kæmpet med både 

entusiasme, gejst og interesse for at få det hele til at køre, selvom der har været 

’bump’ på vejen. 

Vi har en god, kompetent og stabil medarbejderstab, der fungerer og man kan 

mærke, at de virkelig vil institutionen, så det håber vi alle, vil fortsætte i mange år 

frem. 

Kælder 

Der er i gruppen af forældre nogle, der har tid og overskud i deres hverdag og gerne 

vil yde en ekstra indsats. 

Og på grund af deres frivillige arbejdskraft er kælderen langt om længe næsten 

færdig, og det vil vi selvfølgelig sige dem mange tak for. 

Vi glæder os til at tage den rigtigt i brug i det daglige og at klubben igen kan indtage 

deres lokale og holde nogle gode klubaftner. 

Hjemmeside 

Som i alle sammen ved, har vi endelig fået ny hjemmeside og nye skilte på 

bygningerne med vores nye logo. Det har været en lang proces og en stor 

økonomisk beslutning at få det sat i stand. Men det vil forhåbentlig bære frugt i 

fremtiden og generere nogle flere børn til hele institutionen. 

Vi har fokus på at tiltrække nye børn og forældre, men kampen om kunderne er 

hård.  

Der er iværksat kampagner på diverse sociale medier og vi holder vores hjemmeside 

opdateret med nyheder, så vi bliver mere synlige og kan fremstå som et attraktivt 

tilbud til børn, både med hensyn til vuggestue, børnehave og skole. 



Regnskab 

Indtil nu er der brugt ca. 90.000 på hjemmesiden med mere og det kan selvfølgelig 

ses i regnskabet. Men som sagt skulle det gerne komme ind i form af flere børn. 

Angående kælderen har vi modtaget 125.000 i forsikringssum p.g.a. vandskaden. De 

er blevet brugt til renovering af kælderen og udover det, er der ’taget af kassen’ til 

forbedringer. Vi afventer stadig forsikringspenge for løsøre, men det er kun et 

mindre beløb. 

Afslutning 

Lige om lidt er der eksamen og sommeren nærmer sig. 

Vi er fyldt med optimisme for det nye år og ser frem til endnu et år fyldt med godt 

samarbejde på tværs af alle led og mange flere nye spændende udfordringer – og 

ikke mindst mange flere børn. 

Farvel og tak 

Dette var så min sidste formandsberetning, da jeg jo som bekendt er på valg og ikke 

ønsker genvalg. 

Jeg vil sige tak for de fire år, jeg har været med, det har været et spændende og til 

tider hårdt arbejde, men alt i alt har det været sjovt at være med og jeg håber, at 

den nye bestyrelse og den nye formand, vil videreføre det gode arbejde og jeg vil 

ønske dem god vind fremover. 


