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Dagsorden  
Bestyrelsesmøde d. 23. januar 201 kl. 19.00  
hos Peter, Dianalundvej 1, 4293 Dianalund 

 
Tilstede: Jacob, Peter, Birk, Henrik fra skolebestyrelsen og Christina  
Ordstyrer: Birk 
  

1. Valg af referent: Christina 
 

2. Gennemgang og godkendelse af dagsorden + kaffe og kage. Godkendt 
 

3. (19:00 ~ 15 min.) Siden sidst 
a. Dragefestival  

i. Generelt og økonomi 
Mangler præcise detaljer/overblik. Thomas ved måske lidt mere, som 
kan orienteres om via messenger.  

b. Juletræsfest 
i. Generelt og økonomi. 

Vi har tjent 10895 kr. Udgifterne udlignes med de tilmeldte der var. 
Udgifterne var ca. 5000kr. 
Fedt, at vi havde fået inddraget skolegården med suppe og musik. 

 
4. (19:15 ~ 15 min.) Inputs fra Skole Bestyrelsen/ Skolekøb 

Skolekøbet ligger pt. hos en advokat og er ikke 100% realiseret. 
Bestyrelsen har oprettet udvalg, så bestyrelsen ikke skal mødes hver måned. Pt. er 
de udvalg ikke kommet i gang, men det sker forhåbentlig efter generalforsamlingen. 
Støtteforeningens ophæng ligger primært i ’aktivitetsudvalget’, samt PR og 
markedsføring. 
 

 
5. (19:30 ~ 30 min.) Støtteforeningens Økonomi. 

 
a. Økonomi - status v. Thomas 

Vores pengebeholdninger 23.300kr. 
Vi har solgt 52 juletræer i 2018, hvilket betyder et resultat på 3.900kr.  
 

b. Budget 2018-2022 
i. Gennemgang og opdatering 

Opgaven udskudt, idet de konkrete regnskabstal ikke har været 
tilgængelige. Umiddelbart er der ikke alarmerende pengeflow ud af 
Støtteforeningens pengebeholdning. 
 

6. (20.00 ~ 15 min.) Generalforsamling 2019 
a. Indkaldelse. Henrik i samarbejde med Birk laver indkaldelsen for 

Støtteforeningen. 
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b. Valg 
NAVN VALGT ÅR POST PÅ VALG GENOPSTILLER 

Birk 2015 Bestyrelse (Formand) Ja Ja 
Christina 2017 Bestyrelse (Næstformand) Ja Ja 
Thomas 2017 Bestyrelse (Kassér) Ja Ja 
Jacob 2017 Bestyrelse Ja                       Ja 
Shane 2018 Bestyrelse Ja Birk forespørger Shane 

om han vil genopstille. 
Idet Shane har overtaget 
Leas bestyrelsespost, er 
det Leas valg år der er 

tidspunktet der er 
styrende for hvornår 

Shane skal genopstille. 
Shane genopstiller 

Peter 2018 1. suppleant Ja Ja 
 

c. Andet 
 

7. (20:15 ~ 20 min.) Støtte & Støtteliste.  
a. Indkomne støtteforespørgsler 

i. Gennemgang;  
Der er modtaget 2 stk. støtteforespørgsler: 
1) Børnehaven- 48 stk. tallerkner, 1800kr.                           
2) Børnehaven- 4 stk. rygsække til personalet med evt. logo (Jacob 
undersøger nærmere ang. pris, farve, størrelse og evt. mulighed for 
logo).  
  

ii. Prioritering 
 

iii. Støttebevillinger 
Daglige drift ting støttes ikke i støtteforeningen. Det er de ekstra lækre 
ting støtteforeningen støtter.   
Beslutningen er, at tallerkner hører til daglig drift ting, og der ydes 
derfor ikke støtte til denne forespørgsel. Birk/Shane giver børnehaven 
skriftlig besked om afslag. 
 

iv. Faste støtter: 
1. Fastelavnsboller (1750,-) Jacob og Christina 

arrangerer/koordinerer. Fastelavn er fredag d. 1. marts kl. 8-10. 
2. Lejrskole (150x25kr (3750,-) hvert 2. år: 2019, 2021 osv.) I 

2019 er det kun 0, 1, 2 og 3. klasse der deltager. Henrik 
undersøger dato. 

3. Is sidste skoledag (550,-) 
4. Legat ’Årets Kammerat’ (400,-) 
5. Det blev besluttet, at hvis personale på skolen stiller op i 

diverse løb udenfor skolen, skal Støtteforeningen donere 
sponsortryk T-shirts til de deltagende, så længe lager haves i de 
pågældende størrelser. 
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8. (20:35 ~ 10 min.) Præsentation af oplæg om sponsortryk v. Jacob 

                     Punktet videretænkes 
 

9. (20:45 ~ 10 min.) Kommende arrangementer 
a. Sæbekasseløb lørdag d. 27. april 2019 

i. Fastsættelse af dato for planlægningsmøde 
Der er VNI Grand Prix planlægningsmøde hos Jacob, tirsdag d. 5. 
februar 2019, kl. 19.00. 
 

ii. Indhentning af præmier 
Birk sender, inden den 5. februar 2019, mail til dem han har kontakt 
til.  

b. Cykelløb lørdag d. 25. august 2019 
   

c. Juletræsarrangement  
Søndag d. 8. december 2019 

 
10.  (20:55 ~ 5 min.) Igangværende projekter 

a. Klatrevæg 
Konkretiseres når skolekøbet er faldet på plads 
 

b. Evakueringsrutsjebane. 
Konkretiseres når skolekøbet er faldet på plads 
 

11. (21:00 ~ 10 min.) Gennemgang af DROPBOX 
a. Evaluering 

 
12. (21:10 ~ 10 min.) Gennemgang og opdatering af hjemmeside og Facebookside 

Birk tager kontakt til Martin (Siljes far (3. klasse) ang. hjemmeside og online 
ansøgningsformular osv. 

  
13. (21:20 ~ 10 min.) Evt.  

a. Forslag: Jacob undersøger mulighederne for en model, hvor der forældrene 
på skolen og børnehaven kan skyde 100,- i et så kaldet ”passivt medlemskab”. 
Dette for at genere en kapital der kan sættes i spil til vedtægtstjenlige formål. 
Vi er blevet enige om, at vi opgiver ideen om passivt medlemskab, da vi ikke 
mener, at det bliver en succes. ’Malker den samme ged for mange gange’ 

 
b. Nyt mere mundret navn til ”Støtteforeningen for Vestermose Natur & Idræts 

Friskole samt Børnehave” 
Forslag: VNI´s venner 
Punktet videreføres til næste gang. 
 

14. (21:30 ~ 2 min.) Dato, tid og sted for næste bestyrelsesmøde.  
Bestyrelsesmøde tirsdag d. 21. maj 2019 kl. 19 hos Birk.  


