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Skriftlig beretning til generalforsamling i Lollands Højskole den 27. 
april 2022 
 
Velkommen til denne 1. generalforsamling efter den stiftende generalforsamling for næsten præcist 
et år siden. Desværre kan vi ikke afholde den i de kommende bygninger for Lollands Højskole, da 
der pt. er opholdssted for meget sarte børn og unge mennesker. Men til næste år….. 
 
Vores – altså Lolland Højskoles - mission er at drive en højskole der giver kursisterne en individuel 
fordybelse og en bred forståelse ind i madens verden, der både åbner op for en bred almen forståelse 
på tværs af naturvidenskab, æstetik, historie og samfundsforståelse, og til hvordan man konkret 
kommer fra hav, kyst og jord til nydelsesfuld, bæredygtigt, nærende og sund mad. 
 
Vi har et lokalt udgangspunkt med et internationalt udsyn. Lolland-Falster har rige traditioner for 
dannelse og holdninger, og Lensgreve C.D.F. Reventlow var tilbage i slutningen af 1700-tallet en af 
ophavsmændene til landboreformerne og ophævelsen af stavnsbåndet samt skoleloven med 
oprettelse af lærerseminarier.  

Bestyrelsen er optaget af at kombinere kærligheden til jorden og havet med almen dannelse i en tid 
hvor verdens fødevareproduktion er både højteknologisk, men også udfordret, hvor bæredygtig 
udnyttelse af både jord og hav er i udvikling og til diskussion og hvor det enkelte menneske er 
kommet langt væk fra forbindelsen til tilblivelsen af den mad, som er afgørende for vores eksistens.  

Siden den stiftende generalforsamling har bestyrelsen haft travlt. Vi skulle have samlet alt 
materialet om højskolens mål, vedtægter, undervisningsindhold, stamdata, skolekreds og ikke 
mindst budget til ministeriet. Det sendte vi 7.august. Vi fik en fin kvittering (det havde vi også bedt 
om), hvor der stod ”Processen omkring behandling af jeres ansøgning skal være afsluttet inden 10 
måneder fra modtagelsen af ansøgningen. Vi kontakter jer løbende for uddybende oplysninger 
……”. Og så hørte vi ikke noget. Vi rykkede i november og så skulle vi have holdt møde med 
ministeriet i december. Det blev digitalt lige som det næste møde i januar, men den 10. februar 
lykkedes det at få ministeriet herned på højskolen, hvor vi holdt møde og de fik vist bygningerne. Et 
meget godt og konstruktivt møde, hvilke hele den løbende dialog med ministeriet bærer præg. 
Vi har blandt andet fået en forhåndsgodkendelse af de vedtægter, som vi senere i aften skal tage 
stilling til. 
 
Vi har måtte rette vores undervisningsplaner til efter ministeriets anvisninger, da der manglede et 
nødvendigt element om UBAK, som betyder Undervisning af bred almen karakter, der har almene 
perspektiver. Det kan være filosofiske, kulturelle, historiske, politiske, samfundsmæssige, 
naturvidenskabelige, psykologiske, religiøse eller lignende. Det skal udgøre mindst halvdelen af 
undervisningen og godtgøres, hvordan det indgår i hvert undervisningsforløb. Det store arbejde har 
Katharina Fredslund stået i spidsen for.  
  



Vi har en dialog med Lollands Bank omkring finansiering af højskolen. Vores kasserer Benny 
Esmann Jensen har lavet en fantastisk budgetmodel, som hvis man ændre et parameter, ændres de 
afhængige parametre samtidig, så vi altid kan se, hvad det betyder økonomisk, hvis vi ændrer noget. 
Samtidig kan vi hele tiden følge om vi opfylder de forudsætninger vi har sat op månedsvis. 
Vi regner med 34 årselever det første år. Statstilskuddet udbetales bagud og kun for 24 års elever i 
det første år, indtil det bliver reguleret ved årets afslutning. Der skal desuden investeres i etablering 
af skolen, så vi har brug for en rimelig stor kassekredit. Dog har vi allerede - eller det har vi i hvert 
fald beregnet - overskud efter 2. År. Lollands Bank forlanger at vi kommer med sikkerhedsstillelse 
eller egenkapital for en stor del af beløbet. Det arbejder vi intenst på, da det skal være på plads 
inden 1. juli, hvis vi skal kunne leje os ind i bygningerne.  
  
Vi har en meget hårdt arbejdende Fondsgruppe, hvor vi har været så heldige at den meget erfarne 
Fundraiser Kigge Hvid har sat sig i spidsen og flot suppleret af vores bestyrelsesmedlem Sidsel 
Ejrnæs og vores utrættelige frivillige Katharina Fredslund. Fondsgruppen har lavet en strategi og et 
flot prospekt og har søgt forskellige fonde og tilskud. De næste måneder går fondsansøgningerne 
rigtig i gang. Kæmpe stor tak til jer – og ikke mindst Kigge, som har meldt sig på banen. 
 
Vi har fået ca. 700.000 i LAGmidler til inventar til værelser. LAGmidler skal man selv finansiere 
halvdelen af og man får først udbetalt midlerne, når projektet er afrapporteret og godkendt. Lollands 
kommune har været meget, meget hjælpsomme og tilbudt at klare mellemfinansieringen. 
Det samme har Lolland Kommune gjort i forbindelse med de Landdistriktsmidler, som 
Højskoleprojekt LF fik og som har været grundlaget for, at vi i dag har en ansøgning om 
godkendelse i Kulturministeriet. En velgører vil gerne låne os de 350.000 kr. på meget favorable 
betingelser, så de penge er på plads. Vi begynder ikke at bruge pengene, før hele vores 
finansieringsgrundlag er på plads – og det skal det være inden 1. juli. Så vi har rigtig, rigtig travlt. 
 
I den forbindelse kan jeg også fortælle, at vi efter denne generalforsamling holder en 
generalforsamling i Højskoleprojekt LF, hvor bestyrelsen foreslår at nedlægge Højskoleprojektet, 
fordi det nu har udført sin mission om at skabe grundlaget for en højskole på Lolland Falster. 
 
Vi har fået lavet en flot hjemmeside med en stor indsats fra Kirsten Sydendal - en hjemmeside, som 
får ros. Flot og nødvendigt arbejde. 
 
I må også meget gerne gå ud og reklamere for højskolen og opfordre interesserede til at melde sig 
ind i skolekredsen. Vi vil meget gerne have en meget bred - og stor - skolekreds. Det er faktisk lige 
p.t. vores eneste økonomiske grundlag og samtidig lægger ministeriet vægt på en stor lokal støtte i 
skolekredsen, så vi kan vise, at vi ikke bare er nogle få tossede lollikker, der vil lave en højskole. 
 
Og hvis nogen møder en mand eller kvinde med en skotøjsæske fyldt med penge, så må I endelig 
sige til med det samme ….. 
 
Vi deltager på Madens Folkemøde ved at være til stede med flyers og mødes med den Japanske 
ambassadør og kok. De holder også et arrangement hos Grøn Verden den 27. maj. Der er også et 
indbudt arrangement i København på ambassaden for Madmennesker, hvor de gerne vil fortælle om 
højskolen. 
 



På Folkemødet på Bornholm har vi et arrangement sammen med Højskolen Virke og Lejre 
Højskole, som er kommende højskoler, som os. Vi har fået plads på Folkemødet søndag formiddag 
– temaet er: kan en højskole puste liv i et landområde. Også her vil vi have flyers med.  
 
Vi er også blevet indbudt til at holde et oplæg på Marielyst Højskole om vores højskole. 
 
Som I ved overtager vi bygningerne i Søllested til juli - forhåbentlig - hvor vi så kan starte 
renovering og klargøring af bygningerne - alt efter hvor mange penge vi kan skrabe sammen. 
 
Desuden er Bestyrelsen allerede nu på udkig efter en dygtig og engageret forstander, der kan være 
med til at starte skolen op med alt hvad dertil hører af ansættelse af personale osv. 
 
Vi skal i aften vælge bestyrelsesmedlemmer. 3 af os er ikke på valg, da vi er valgt for 2 år - men det 
vender vi tilbage til. 
Jeg vil meget gerne her sige tak til bestyrelsen, som knokler og knokler for at få højskolen i gang. 
Det er et kæmpe arbejde som frivillig. Vi har i bestyrelsen lært meget i løbet af dette år - nogle af 
dem lidt dyrekøbt. De enkelte bestyrelsesmedlemmer sidder i underudvalg, som samarbejder med 
gode mennesker uden for bestyrelsen som f.eks. Fondsgruppen. 
Efter generalforsamlingen holder den valgte bestyrelse et konstituerende møde, hvor bestyrelsen 
vælger formand, næstformand og kasserer. 
 
Derfor vil jeg gerne her på generalforsamling fortælle, at jeg ikke ønsker at fortsætte som formand. 
Det skyldes kun en ting - at jeg mener, at der skal andre kompetencer til nu end dem, jeg har.  
Jeg er mere rugbrødsarbejder, den administrative person - nu har vi brug for en formand, der er 
udadrettet, har kommerciel forståelse og erfaring med at opbygge en organisation og forretning. 
Jeg har været formand for Højskoleprojekt LF i 5 år og Lollands Højskole i et år, så nu skal der nye 
boller på suppen og andre kompetencer til. Jeg vil meget gerne fortsætte i bestyrelsen, men ikke i 
førertrøjen. 
Jeg vil gerne understrege, at det er min - og min alene – beslutning, at vi skal have en ny formand. 
En beslutning som er gennemtænkt, fordi jeg på alle måder vil gøre det bedste for at realisere 
Lollands Højskole. 
 
Jeg vil gerne takke en fantastisk bestyrelse gennem årene og alle de utrolig dejlige mennesker, som 
frivilligt har bidraget til der, hvor vi er i dag. 
 
Tak. 
 


