
Af forskellige årsager bestod bestyrelsen i sommeren 2021 af :  

Katharina Fredslund, Danielle Pink og Birgitte Pedersen. 

Ved en ekstraordinære generalforsamling i juni 2021 blev  

Peter Luis Clemmensen og Minna R Larsen – valgt ind i bestyrelsen. 

Nye suppleanter ved GF i juni 2021 blev Katrine Rose og Kelly Blank. 

 

Bestyrelsens årsberetning for 2021 ved forperson Katharina Fredslund Jacobsen 
Efter generalforsamlingen 2021 måtte bestyrelsen sige farvel til formand Cecilie Gregersen og 

kasserer Michael Polny, og også suppleant Astrid Engelund. Bestyrelsen vil gerne takke hver især for 

at have ført Støtteforeningen godt på vej under deres virke. Deres store arbejde har givet os et 

fantastisk godt grundlag for at føre denne forening videre. Vi vil gøre vores bedste for at passe på alt 

det fine, de har været med til at skabe. 

  

Vi holdt ekstraordinær generalforsamling den 22. juni 2021, hvor nye gode kræfter trådte ind i 

bestyrelsen. På generalforsamlingen stillede de tilstedeværende et forslag om, at vi oprettede 

”Støtteforeningens Støtter”, der vil hjælpe til med at løse foreningens mange opgaver. Listen blev 

oprettet med det samme, og alle er stadig velkomne til at kontakte os for at blive en del af 

”Støtteforeningens Støtter”. 

 

I foråret måtte børnehusets personale sende legetøj i karantæne på grund af Corona, og med de 

mange legesager i karantæne på skift, manglede børnene pludseligt noget at lege med. 

Støtteforeningen arrangerede en indsamling af legetøj, hvor Fejøboerne kunne donere deres fine 

brugte legetøj til børnehuset. Børnehuset fik overvældende mange donationer - tak til de glade 

givere! Derudover købte vi i Støtteforeningen nyt legetøj i dialog med personalet.  

 

Vi besluttede tidligt på året ikke at afholde Markedsdag i august, da vi er en meget ny bestyrelse 

uden erfaringer med markedsdagen, og Fejø Skole lige havde fået nyt personale, som skulle starte 

op om sommeren. Vi besluttede i samarbejde med Ann-Mai at holde markedsdagen i foråret 2022, 

nærmere bestemt den 21. maj 2022, det passer bedre ind i børnenes skoleår.  

 

Året er især gået med, at vi som en meget ny bestyrelse blev klar over vores opgaver i forhold til 

Horslunde Realskole og Fejø Børne- og Kulturhus. Vi har haft besøg af formanden for Fejø Børne - og 

Kulturhus, Niels Sloth Larsen, for at få afklaret hvilke forventninger, der er til Støtteforeningen. Det 

har ført til nogle gode snakke om principper, bl.a. for uddeling af skolepenge.  

 

I 2021 tog både Danielle og Katharina ”Kulinarisk kørekort” i projektet Madfællesskab Lolland-

Falster. Det er et kursus, som vi vil bruge til at lave forskellige madaktiviteter med børnene, og på 



sigt invitere øboerne på fællesspisning. Vi er ikke kommet rigtigt i gang endnu på grund af Corona, 

men forventer at have nogle aktiviteter i 2022. I projektet fik vi midler til at indkøbe en grønthakker 

til vores køkken, på den måde kan vi hurtigt lave en masse dejlig grøn mad til Fejøboerne.  

 

Vi har i år også arbejdet på at konstruere en trafikbane i 100-meter-skoven ved skolen. Alle 

materialer er indkøbt og alle køretøjer er taget i brug. Men selve banen er ikke tegnet op endnu, da 

Corona har gjort det svært at samles for at løse opgaven. Vi tegnede en prøvebane op i efteråret, 

som er blevet godkendt af børnehuset. Så snart gennemsnitstemperaturen er over 10 grader, så 

malingen kan hærde uforstyrret, og der meldes skyfri himmel, går vi i gang med at male banen op. Vi 

glæder os til at føre dette projekt ud i livet.  

 

Et andet stort projekt i 2021 har været at få renoveret halvtagene i skolegården. Tagenes stand er 

set bedre, og det vil vi gøre noget ved. Der er indhentet tilbud på at få fjernet halvtagene ud mod 

Herredsvej, og på at få ryddet krat langs halvtaget ned mod de tidligere lærerboliger. Projektet 

kommer til at koste 250.000 kr. Vi har søgt og fået 110.000 fra Fejøfonden, og tilsagn om 40.000 fra 

Nordea Fonden. Vi håber på at skaffe de sidste 100.000 fra LAG Småøerne i 2022. 

 

I efteråret deltog vi på Æblets Dag, hvor vi fik en helt central placering i et telt på havnefronten. Der 

var rigtig mange forbi vores bod, og vi solgte kaffe, te og kage. Fejø Letkøb sponsorerede råvarerne, 

og frivillige bagte. Vi solgte kalendere, t-shirts og muleposer, og Astrid syede navn på muleposerne. 

Vi afholdt et lotteri, hvor man kunne vinde en gavekurv med gaver sponsoreret af virksomheder på 

Fejø. Kurven var fyldt til randen med lækkerier og oplevelser fra og på Fejø. Vi fik solgt rigtig mange 

lodder på dagen i Dybvig - stor tak til både dem, der donerede, og til dem der købte lodder!  

 

Vi har længe haft et større projekt i støbeskeen, projekt ”Legeplads”, hvor vi med inddragelse af 

Børnehusets personale og forældre vil afdække behovet for en legeplads, der opfylder vores 

børnegruppes ønsker og kan skabe glæde i dagligdagen i Fejø Børne - og Kulturhus. Til dette projekt 

vil vi også søge fonde om midler til legepladsen. Projektet er ikke for alvor sat i søen, men det er 

fortsat noget, vi arbejder med.  

 

Desværre kom der i begyndelsen af december en helt ny, uventet drejning for Fejø Skole, da 

Horslunde Realskole ikke længere ønskede at have satellitafdeling på Fejø. Det blev hurtigt klart, at 

der skulle samles mange penge ind til en midlertidig skoleløsning. Denne indsamling er 

Støtteforeningen blevet platform for. Vi oprettede en bankkonto - og et MobilePay nummer til 

indsamlingen, og Josephine Schymann stod for opgaven med at melde indsamlingen til Civilstyrelsen 

og promovere indsamlingen på diverse platforme.  

 



Det har selvfølgelig stor betydning for vores forenings virke i forhold til skolepenge. Hvilke 

konsekvenser det får på sigt, det bliver spændende at følge, når de nuværende og kommende 

forældre på Fejø kommer frem til, hvilken skolemodel vi skal have på Fejø. 

 

Venlig hilsen 

Katharina Fredslund Jacobsen 

Støtteforeningen for Fejø Børn- og Kulturhus 


