
 

Referat  

Stiftende generalforsamling 

Støtteforening Rødding Friskole & Børnehave 
2. februar 2022 

 
Ad. 1 

Valg af dirigent 

Jens Horstmann vælges som dirigent. 

 

Ad. 2 

Valg af referent 

Randi Philipp vælges som referent. 

 

Ad. 3 

Redegørelse for baggrunden for foreningens stiftelse  

Der har fra forældres side været et ønske omkring etablering af en støtteforening for vores 

friskole og børnehave.  

På sidste arbejdslørdag blev der derfor nedsat en arbejdsgruppe som skulle se på 

mulighederne herfor. Arbejdsgruppens arbejde har ledt til dette møde og en formulering af 

vedtægter.   

Et af formålene med støtteforeningen er at kunne realisere forskellige ønsker fra skolen, 

forældrenes og elevernes side, som kan gøre skoledagen endnu bedre! Formålet er at yde 

støtte og opbakning til specielle aktiviteter eller ekstraordinære indkøb, der kan gøre 

hverdagen for børnene mere sjov, lærerig eller spændende. 

Støtteforeningen Rødding Friskole & Børnehave bliver en selvstændig forening, etableret af 

forældrene selv. Alle som ønsker at bakke op om det gode børneliv, kan være medlemmer af 

støtteforeningen. Herunder også lokale borgere, bedsteforældre m.v. 

Forældre til børn i Rødding Friskole & Børnehave er automatisk medlem af foreningen. Det 

er frivilligt om forældrene vil indbetale penge til støtteforeningen, men 

kontingentindbetalingen har naturligvis stor betydning for, hvor meget hjælp vi kan bidrage 

med. 

Støtteforeningen skal stå for evt. fondsansøgninger og derudover bl.a. på baggrund af 

skolens, forældres og børnenes ønsker tage initiativ til indsamlingsaktiviteter til gavn for 

vores børn. 

 

Støtteforeningens første opgave, bliver at rejse penge til en aktivitets- og motorikområde, 

dette bl.a. ved afvikling af et sponsorløb den 2. april 2022. Til dette arbejde er der allerede 

nedsat en arbejdsgruppe. Man skal altså ikke løfte alle opgaver selv i bestyrelsen, men være 

forgangsmænd/kvinder på at sætte projekter i gang og søge fonde. I forhold til netop 

fondsansøgninger er der også god hjælp at hente, blandt skolens forældre. 

Støtteforeningen har på friskolens hjemmeside en underside, hvor støtteforeningen løbende 

vil orientere om initiativer og andet. Derudover har der været talt om, at der kan sendes 

nyhedsbreve ud til alle medlemmer.   

 



Ad. 4 

Forslag til vedtægter 

Vedtægterne blev gennemgået og enstemmigt vedtaget med nedenstående ændringer: 

(Vedtægterne er at finde på støtteforeningens side, på Friskolens hjemmeside.)  

 

§3. Medlemskab 

Stk. 2 omformuleres til:  

Forældre til børn i Rødding Friskole og Børnehave er automatisk medlem af foreningen. Der 

opkræves ikke kontingent af forældre.  

 

Stk. 4 fjernes 

 

Stk. 5 omformuleres til: 

Gyldigheden af medlemskabet fra medlemmer som ikke er forældre til et barn på skolen er 

betinget af betaling af kontingent forud for den årlige generalforsamling. 

 

§ 4. Kontingent  

Stk. 1 omformuleres til:  

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Der fastsættes et beløb for 

enkeltpersoner og et for institutioner/virksomheder. Første år er det 150,00 kr. pr. medlem 

og 300,00 kr. pr. institution/virksomhed. 

 

Stk. 2, omformuleres til:  

Kontinentet forfalder til betaling en gang årligt, ved opkrævning. 

 

Stk. 3 fjernes 

 

§5. Bestyrelsen 

Stk. 1 omformuleres til:  

Bestyrelsen består af 3 eller 5 medlemmer og op til 2 suppleanter, således at den eller dem 

der får færrest stemmer til den ordinære generalforsamling altid er suppleanter. Maksimalt 1 

af støtteforeningens bestyrelsesmedlemmer kan sidde i skolebestyrelsen på samme tid hvis 

der er 3 medlemmer af bestyrelsen i foreningen og 2 hvis der er 5 medlemmer. Dette for at 

sikre tilstrækkelig uafhængighed således majoriteten ikke sidder i skolebestyrelsen.   

 

Stk. 4 fjernes 

  



§7. Generalforsamlingen 

Stk. 2 omformuleres til:  

Indkaldelser til den ordinære generalforsamling skal ske med 14 dages skriftligt varsel, med 

angivelse af dagsorden, samt ordlyden af eventuelle forslag fra bestyrelsen, som annonceres 

på Rødding Friskole og Børnehaves hjemmeside. 

 

Stk. 5 omformuleres til: 

Stemmeberettigede er alle medlemmer af støtteforeningen. 

 

Stk. 7 omformuleres til:  

En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig og skal for at være gældende, 

vedtages via flertal af de til generalforsamlingen fremmødte stemmeberettigede 

medlemmer. Foreningens opløsning kræver dog kvalificeret majoritet (2/3-dele), jfr., § 10. 

 

Stk. 8 omformuleres til:  

Ekstraordinære generalforsamlinger finder sted, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller 

når mindst halvdelen af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter ønske herom. 

Indkaldelse skal ske med 14 dages skriftligt varsel, som annonceres på Rødding Friskole og 

Børnehaves hjemmeside. 

 

Stk. 9 omformuleres til:  

For at opnå valg til bestyrelsen kræver det personligt fremmøde eller tilkendegivelse af 

villighed til at modtage valg. 

 

Ad. 5 

Forslag til fremtidigt arbejde  

Heidi Roos opfordre til at det i bestyrelsen drøftes, hvad der er i friskolens ånd, hvad angår 

f.eks. initiativer og indsamlingsmetoder. Der er enighed om, at en god dialog mellem 

Friskolen og Børnehaven samt bestyrelsen er afgørende.  

 

Ad. 6 

Valg af bestyrelse 

Følgende blev valgt til bestyrelsen:  

Maria Prinds 

Christina Østbjerg 

Morten Hansen 

Signe Horstmann 

Randi Philipp 

Suppleanter:  

Karen Jessen 

 

 

 



Ad. 7 

Valg af revisor 

RSM-revision 

 

Ad. 8 

Eventuelt og næste møde  

Der opfordres til at der orienteres om nye tiltag på fredagshilsnen.   

 
 


