
Referat, bestyrelsesmøde 
Støtteforeningen for Rødding Friskole og Børnehave 

23. marts 2022 
Deltagere: Signe Horstman, Maria Prinds, Christina Østbjerg,  

Morten Wind, Karen Brønk og Randi Philipp 
Referent: Randi Philipp 

 
1. Sponsorløb, den 2. april 2022 

a. Status v/Randi 
Randi gav en kort status på sponsorløbet. Der er nu indsamlet omkring 160.000 
kr. og derudover mange sponsorgaver til tombolaen. Der er gjort et stort stykke 
arbejde for at orientere skolens familier om arrangementet og der er et håb om 
en stor opbakning på dagen. Arbejdsgruppen har mange opgaver som skal løses 
forinden, og har møde tirsdag i den kommende uge for at få styr på detaljerne. 
 

b. Praktisk hjælp på dagen v/Randi 
Randi orienterede om at der mangler hjælpere til opsætning fra morgenstunden, 
bemanding af stande og oprydning efterfølgende. 
 

c. Særskilt regnskab for sponsorløbet v/Maria og Christina 
Der skal oprettes en særskilt konto til sponsorløbet og derudover et særskilt 
regnskab for sponsorløbet. Randi sikrer at der oprettes en særskilt konto hos 
Frøes.  

 
2. Håndtering af kontingentopkrævning 
På det sidste møde blev det aftalt at 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. 

 
1. Håndtering af dokumentation 
På sidste møde blev det aftalt at al dokumentation gemmes på google drev og at der 
derudover placeres en fysisk mappe på skolens kontor.  

 
2. Fondsansøgninger/puljer, aktivitets- og motorikområde 

Sydbank Fonden er søgt, Randi rykker for en tilbagemelding. Vi har modtaget et 
billedeforslag, men intet egentligt tilbud. Der søges ikke nogle fonde før end at 
tilbuddet foreligger. Randi rykker herfor hos Charlotte Schmidt. 
 



Motorik- og aktivitetsområdets tema er genforeningen og Kongeåen, når der søges 
fondsmidler kan dette med fordel indarbejdes i ansøgningen.  
 
Fondsansøgninger drøftes igen på det kommende møde inden da søges Vejen 
Kommunes Centerbypulje, hvis der kan skaffes et budget inden den 1. april.  

 
a. 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 

 
b. Opfølgning på muligheden for at få en ekstern til at finde og søge 

fonde v/Signe.   
Drøftes igen på det kommende møde. 

 
3. Rengskab v/Maria 

Maria orienterede om at der gøres brug af Dinero regnskabsprogram. 
 

4. Facebook-gruppe for støtteforeningen samt underside på friskolens 
hjemmeside 
Det banner som laves til sponsorløbet med alle sponsorernes logoer, lægges op 
hjemmesiden. Randi aftaler dette med MM-skilte. 
 
Det aftales at støtteforeningens facebook-side deles af bestyrelsens medlemmer.  
 
Derudover sender Randi en besked til alle forældrerådene på skolen, med en 
opfordring om at de orientere omkring siden i deres facebook-grupper. Dette gøres 
efter sponsorløbet den 2. april. 
 

5. Næste møde 



Næste møde aftales til den 20. april, kl. 19.30 hos Maria. 
 

6. Evt. 
Skolens bidrag ind i de projekter som der arbejdes med drøftes. Skal skolen bidrage 
med en del af økonomien ind i de projekter der laves, hvis ja i hvilke tilfælde?  
 
På det kommende møde dagsordensættes et punkt omkring mulige 
indsamlingsformer.  
 
 
  

 


