
Referat, bestyrelsesmøde 
Støtteforeningen for Rødding Friskole og Børnehave 

11. februar 2022 
 

1. Drøftelse af formål 
Formålet med foreningen blev gennemgået og drøftet.   
 
2. Fordeling af poster 
Posterne blev fordelt således:  
Formand: Christina Østbjerg 
Næstformand: Signe Horstmann 
Kassér: Maria Prinds 
 
3. Udfyldelse af kundeskema, Frøs 
Skemaet blev udfyldt på mødet. 

 
4. Tilknytning til Mobilepay 
Når kontoen hos Frøs er oprettet, tilmeldes Mobilepay. 

 
5. Håndtering af kontingentopkrævning 
Der informeres om kontingentbetaling via mail, på Facebook-siden og via fredagshilsen, 
hvert år umiddelbart efter generalforsamlingen. 14 dage efter sendes påmindelse via 
fredagshilsen. Der lægges meget vægt på at det er frivilligt at indbetale og at alle 
forældre automatisk er medlem af støtteforeningen. 
 
Det første år vil støtteforeningen have en stand til arbejdslørdage, sponsorløbet, 
Ladefestival og julecafé. Der udarbejdes små flyers, med generel information om 
støtteforeningen, indbetalingsmulighed og om foreningens første projekt, etablering af et 
motorik- og aktivitetsområde. Signe laver udkast. 

 
6. Håndtering af underside på hjemmeside 
Pia Strandridder har sagt ja til løbende at opdatere støtteforeningens underside på 
friskolens hjemmeside.  

 
7. Håndtering af dokumentation 
Der er pligt til at dokumentation gemmes i mindst 5 år. Det aftales at google drev bruges 
og derudover placeres relevante dokumenter i en mappe på skolen.  

 
8. Sponsorløbet den 2. april 
Der opsættes en bod til støtteforeningen, her udleveres flyers og gives information af 
bestyrelsen. Morten, Karen og Signe betjener boden. 

  
 
 



9. Fondsansøgninger/puljer, aktivitets- og motorikområde 
Muligheden for at søge fonde drøftes. Der er enighed om, at emnet tages op igen, når 
der foreligger tegninger og tilbud på etablering af motorik- og aktivitetsomårdet, dette 
forventes at lægge klar i starten marts. Signe afklare hvad mulighederne er for at få en 
ekstern til at finde og søge fonde.   

a. Mulige fonde, at søge: 
i. Nordea Fonden 
ii. Vejen Kommune, evt. i samarbejde med ForumRødding 

1. Centerbypuljen (Ansøgningsfrist, 01.04) 
iii. LOA – Lokale og anlægsfonden 
iv. Nordlys Vækstpulje 
v. Tips midler 
vi. Sydbanks Fond 
vii. Rødding Støtteforening, frist den 1/5 og 1/11 

 
10. Næste møde 
Næste møde aftales til den 23. marts 2022, kl. 19.30, hos Maria. 

 
11. Evt. 
Mulighed for at tilmelde sig nyhedsbrev fjernes fra hjemmesiden. Der oprettes i stedet en 
Facebook-gruppe. Maria står for dette.  På støtteforeningens underside på hjemmesiden, 
orienteres der om at man kan følge med i foreningens arbejde på Facebook-siden. 

 


