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Formandens beretning 2017/2018 

Foreningen blev videreført fra seneste Generalforsamling i oktober 2017 idet et forslag om nedlæggelse 

blev trukket. Der blev valgt 2 nye bestyrelsesmedlemmer og 1 ny suppleant.  

Der blev på de første møder indledt en diskussion af hvad foreningen skal støtte, hvordan vi finder pengene 

og engagerer forældre/elever. Udgangspunktet var lidt at foreningen har leveret store indsatser gennem 

tiden hvilket man har kunnet samle sig om. Fx bålhytte, multibane og legestativ. Den nye bestyrelse ville 

derfor undersøge hvad der kunne være det næste store projekt – udover det der kommer ind ved 

ansøgninger. 

På forårets møder samlede bestyrelsen sig ret hurtigt om en Tarzanbane som et muligt stort projekt. Der er 

blevet indhentet priser og forskellige muligheder er blevet diskuteret, herunder en etapeinddeling. Ideen 

arbejdes der videre med i år 2018/2019. 

Bestyrelsen har derudover igangsat mere synlighed ved Friskolearrangementer. Det indebærer at der kort 

reklameres for Støtteforeningen herunder muligheden for at melde sig ind. Det sker i forbindelse med 

arbejdsdage, sommerfest, fællesspisning og klassemøder mm. De gamle Flyers er her delt ud og der er 

oprettet kontaktinformationer og en lille reklame på hjemmesiden. Der blev indhentet tilbud på et 

Beachflag og diskuteret etablering af et ”Indsamlings” barometer på skolens facade. Begge dele overgår til 

2018/2019. 

 

Støttede aktiviteter: 

Af de indkomne forslag har vi i året 2017/2018 valgt at støtte med et bidrag til læringstrappen, og en 

hjertestarter. ( Emner behandlet i efteråret – shelters og gymredskaber – indgår i 2018/19 ) 

 

Indtægter: 

Indtægter er kommet fra halreklamer, madlavning og servering til netværksmøde, julemarked og 

jazzfestival. Nye indtægtskilder er blevet diskuteret og her blev et loppemarked fravalgt i første omgang. 

Derudover er der en stående henvendelse fra Ringridningen i starten af juli, men det ligger på et skidt 

tidspunkt i forhold til ferie mm. Der var også en dialog med DHL Stafetten og med lidt forberedelse vil det 

være en mulighed aug 2019. 

 

Regnskab: 

Årets resultat er positivt kr. 12.391 og øger dermed egenkapitalen til kr. 66.218. Der er dog et udestående 

med betaling af hjertestarteren på ca. 10.000 kr. der dermed reducerer årets resultat med tilsvarende.  
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Den næste generalforsamlingsperiode: 

Bestyrelsen vil aktivt deltage i at understøtte Friskolen, elever og projekter jvf formål. I det arbejde udbygge 

engagement og samarbejde med forældre og elever i at finde pengebidrag til projekterne via 

støtteforeningen.  

Vi skal finde nye indtægtskilder – gerne langtidsholdbare og med mest værdi for indsatsen. Derudover har 

vi en vigtig opgave i at overtage opgaver fra Werner Stenberg fra sommeren 2019. 

Vi skal også give en kommende ny friskoleleder en god start i den forstand, at der er en god og 

velfungerende støtteforening, der fx kan understøtte vedkommendes nye ideer, hvis de passer til 

foreningens formål. 

Tak for samarbejde i bestyrelsen – tak til Michael og Erik for mange års arbejde i Støtteforeningen.  

Claus Schmidt, Formand 


