
Referat, bestyrelsesmøde 
Støtteforeningen for Rødding Friskole og Børnehave 

20. april 2022 
Deltagere: Signe Horstman, Maria Prinds, Christina Østbjerg,  

Morten Wind, Karen Brønk og Randi Philipp 
 
 

1. Opsamling på sponsorløbet  
Sponsorløbet var en succes, der mødte cirka 380 personer op og der blev indsamlet 
omkring 285.000 kr. Der var super stemning på dagen og sammenholdet var i højsædet. 
 
Der er stor ros til arbejdsgruppen, som er gjort en stor indsats for at stable 
arrangementet på benene.    
 
Indsamlingsnævnet skal senest 6 mdr. efter sponsorløbet blev afviklet have et regnskab 
tilsendt. Her skal der bl.a. skrives hvornår midlerne forventes brugt. Randi undersøger, 
om der er en revisor blandt forældrene på skolen, som evt. kunne have lyst til at hjælpe.  
  

a. Hvordan kommer vi videre med fondsansøgninger, aktivitets- og 
motorikområdet?  
Charlotte Schmidt har oplyst at de inden for den kommende måned, får et 
tilbud hjem fra en ny leverandør på etablering af aktivitets- og 
motorikområdet. Der kan ikke søges midler før end at der ligger et brugbart 
tilbud. Når tilbuddet foreligger retter Charlotte henvendelse til bestyrelsen 
hermed. Skolen har gjort sig nogle nye tanker omkring områdets udformning 
og placering, dette vil de ligeledes orientere bestyrelsen om løbende.  
 
Det har været drøftet om vi skal have en ekstern til at finde og søge de 
forskellige fonde. Signe oplyser, at vi kan få udarbejdet en liste med mulige 
fonde der kan søges, dette koster 3000 kr. Pågældende kan ligeledes hjælpe 
os med at søge fondene og skal så have en procentdel af det der kommer 
hjem. Dette drøftes igen, når der foreligger et endeligt tilbud.  
 
Mulige fonde at søge 

i. Nordea Fonden 
ii. Vejen Kommune, evt. i samarbejde med Forum Rødding 

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 
viii. Skodborg Fonden – kontaktperson: Inger Poulsen 

inger_poulsen@hotmail.dk 



ix. Frode Laursens fond 
x. Ege-Fonden 
xi. SparNord Fonden 
xii. Skolemælkslegatet 
xiii. Mærsk 
xiv. Friluftsrådet, frist 1./6 
xv. Moreplay-puljen 

 
2. Kontingentbetaling 2022 

Der gøres ikke noget aktivt i 2022 for at opkræve kontingent, udover at flyeren fra 
sponsorløbet opdateres med mobilepaynummeret og beløbet for kontingentet. Denne 
tages med til Ladefestival. Derudover orienteres der herom på støtteforeningens 
underside på skolens hjemmeside. Randi og Signe er ansvarlige herfor. 
 

3. Planlægning, deltagelse – Arbejdslørdag/Ladefestival/Rødding By Night 
Der gøres ikke noget til arbejdslørdagene.  
 
Det aftales at der til Ladefestival sælges pølser med brød. Derudover sælges der 
kaffe, the, vand og juice. 
 
Randi undersøger hvor mange man forventer der kommer til ladefestivalen samt hvor 
meget der er tilbage fra sponsorløbet af pølser, kaffe, pølsebakker og drikkevare der 
kan bruges til arrangementet.   
 
Der skal med sikkerhed indkøbes:  

 Kul 
 Tændbriketter 
 Ekstra pølser 
 Brød 
 Ketchup, remo og sennep 
 Vand og saft 

 
Èn pølse med brød sælges for 20 kr. Kaffe, the, saft og juice sælges for 5 kr. Vand 
sælges for 10 kr. Det aftales at der indkøbes varer ved AB Catering, Maria står 
herfor. Randi undersøge om vi kan låne en grill. Det undersøges hvordan salget af 
sandwich normalt foregår og om dette ligeledes kan gøres via støtteforeningen. 
Derudover undersøges det om der kan lånes vekselpenge af Friskolen og om der kan 
skaffes varmekasser til brødene.  

 
SFOen spørges om de vil lave to skilte til boden med priser (Mobilepay.: 474907) 
Karen spørg.  

 
Maria undersøger hvornår der afholdes Rødding By Night og hvilke muligheder der er 
for en stand her. 



 
 
 

4. Drøftelse af evt. faste indsamlingsmetoder, f.eks. jern eller pant 
Morten undersøger hvad det vil kræve hvis vi skal indsamle jern/aluminium. Hvor 
meget skal der indsamles for at det er indsatsen værd.  
 
Derudover undersøges det hvad muligheder der er for at samle pant. Jens spørges 
om der kan indsamles pant på skolen og om pedellerne kan have til opgave at tømme 
containerne eller sige til når de er fyldte. Derudover spørges der om skolen kan 
opbevare panten et aflåst sted. Mulighederne for at aflevere panten på en pantstation 
afklares. Randi og Morten er ansvarlig herfor. 
 

5. Støtteforeningens Facebook-side 
Der laves et opslag på støtteforeningen side, så snart det nøjagtige indsamlede beløb 
fra sponsorløbet kendes. Derudover laves der et opslag, når 0. klasse, som vandt 
konkurrencen, har været i svømmehallen.  
 

6. Evt.  
Maria forslår at der laves en stand til Frøes-løbet i Rødding, hvis det afvikles i år. 


