
Referat, bestyrelsesmøde 
Støtteforeningen Rødding Friskole og Børnehave 

15. august 2022, kl. 19.45 
Deltagere: Christina Bækgård Østbjerg, Karen Brønk Jessen, Morten Wind Hansen,  

Signe Horstmann, Maria Prinds og Randi Philipp 
 

1. Evaluering af Ladefestival  
Der var en indtjening på omkring 5000 kr. i forbindelse med salg af drikkevare, pølser og 
sandwich. Skolen har fremsendt en evaluering af støtteforeningens bod til ladefestivalen. 
Evalueringen blev på mødet gennemgået. Arbejdsdelingen mellem Friskolen og Støtteforeningen 
skal ved fremtidige arrangementer være mere tydelig og derudover skal der være fokus på at 
sikre at MobilePay-betalinger til henholdsvis skolen og støtteforeningen ikke blandes sammen.   
 
Støtteforeningen vil fremadrettet gerne bidrage med en salgsbod og også koordinere alt det 
praktiske omkring boden. Christina tager en dialog med Jens omkring fremtidige arrangementer. 
 

2. Status på etablering af motorik- og aktivitetsområde 
Christina orienterede om skolens arbejde med at få udarbejdet et forslag til etablering af motorik- 
og aktivitetsområdet. Skolen har et ønske om at søge én fond, Nordea-fonden, gennem SFOen.  
Aktivets- og motorikområdet får en anden placering end først drøftet og derved kan den 
nuværende fodboldbane bibeholdes. 
 

3. Opfølgning, sponsorløb  
a. Arrangement for arbejdsgruppen 

Det aftales at arbejdsgruppen inviteres til en hyggelige aften med pizza, som tak for deres 
store indsats. Datoforslag: 16. eller 30. september 2022. Randi planlægger det.  
 

b. Regnskab 
Regnskabet mangler at blive indsendt til Civilstyrelsen. Christina laver en samlet opgørelse af 
indtægter og udgifter og fremsender de nødvendige oplysninger til Morten.   

 
4. Nye friskole-familier 

Hvordan får vi gjort nye friskolefamilie opmærksomme på støtteforeningen? 
Der tales om at der kan laves et lille opslag i fredagshilsen 2 gange årligt for at skabe 
opmærksomhed omkring støtteforeningen. Der laves i denne omgang et opslag, hvor vi beder om 
forslag til hvad støtteforeningens penge skal gå til. Randi laver udkast. 

 
5. Mulige nye initiativer? 

Flere ideer blev drøftet, såsom fredagsbar, vinsmagning, et arrangement henvendt til 
børnehavebørnene og et arrangement for de store skolebørn. Der arbejdes videre med 
nedenstående og øvrige ideer drøftes igen på et senere tidspunkt: 
 

a. Halloween-fest  
Der er opbakning til at arrangere en halloween-fest, det forslås at arrangementet afvikles 
den 28. oktober 2022. Arrangementet skal være for skolebørn og deles i to, 0.-2. klasse 
og 3.-5. kl. Tidsrum, kl. 17-20. Randi taler med Jens om ideen og datoforslaget.   

 
6. Status på pant-indsamling 

Fungerer det, skal vi evt. gøre noget anderledes? 
Der er siden ladefestivalen indsamlet 660 kr. i pant. Randi taler med pedellerne omkring hjælp til 
tømning. Signe forslår, at flaskerne pantes til arbejdslørdag. Der er opbakning hertil og Randi taler 
med Jens herom. 
 

7. Evt.  
Næste møde 
13. september, kl. 19.30. Placering aftales senere.  

 


