
 
Dagsorden og referat til stiftende generalforsamling 

- Støtteforeningen for Herskind Skole og Børnehus  
 
Dato: mandag den 20. 
januar 2020 
Tidspunkt: kl. 19.30 
  

Louise Maja Rønfeldt, Mette Bjerregaard, Lotte Degnbol Fredslund, 
Heine Pallesgaard Hauch, Anna Margrethe Kristensen 
 

Dagsorden  
Hvad handler punktet om, 
er der særlige ansvarlige, 
gæster og er det til 
orientering (O), drøftelse 
(D) eller beslutning (B) 

Tid 
Estimeret 
tid til 
punktet 

Referat 
Opsummering af orienteringen/drøftelsen, konklusion 
på beslutning, angivelse af evt. ansvarlig og evt. 
deadline. 

Formidling 
Til hvem, af 
hvem og 
hvordan? 

1. Valg af referent 
 

2 min Mette  

2. Konstituering 10 min Formand: Louise 

Kasserer: Heine 

Sekretær: Mette  
 
Øvrige medlemmer Anne-Margrethe og Lotte 
 
Anne Kaae Revisor 
Lone Poulsen Revisor suppleant  
Tina Thybo (udtrådt) 
 
 
Valgt for 1,5 år: Anne Margrethe, Lotte 

Valgt for 2,5 år: Louise, Heine, Mette 

 

3. Ændring fra valg af 
bestyrelse  

2 min  
Heine, Louise, Lotte, Anne Margrethe, Mette. 
 
Tina Thybo udtræder som revisor suppleant efter 
eget valg. 
 
Hun erstattes af Lone Poulsen. 

 

4 Oprettelse af 
NemID, E-boks og 
konto 

15 min Oplysninger om medlemmer på vej i banken  

5 Event planlægning 
-hvad er vores 
næste træk. 

20 min Brugsen vil gerne bidrage til indsatsen 
omkring den nye skolestruktur. Bla. med et 
banner. Brugen vil gerne donere vand og 
frugt til koordineringsgruppens møder.  

Menighedsrådet påtænker at lave et skriv i 
forhold til ny skolestruktur, hvor fokus primært 
er på landsbyens udvikling og en evt. 
problematik af undervisningen af kommende 
konfirmander, hvis disse ikke har deres 
skolegang lokalt.  

 



Snak om deltagelse på diverse foreningernes 
generalforsamlinger/årsmøde. Sådan 
Støtteforeningen er repræsenteret til disse. 

Boldklubben - Lotte, Louise 

Landsbyrådet - Anne Margrethe, Heine 

Forsamlingshuset - Anne Margrethe 

Brugsen - 21/4 

Blomsterparken - Louise 

Lærkebo 4/2 

Glentevænget  

Skivholme forsamlingshus 20/2 - Lotte 

Mette forsøger at lave en flyer til at lave 
reklame for Støtteforeningen.  

Lotte undersøger om de har papir der kan 
benyttes.  

Skolen spørges om der må trykkes hos dem.  

1200 stk.  

 

Arbejdet	i	Støtteforeningen	vil	som	første	skridt	have	fokus	på	at	samle	midler	til	det	den	lokale	
indsats	i	forbindelse	med	opgaven	med	den	nye	skolestruktur.	For	at	sikre	den	bedste	fremtid	for	
Herskindskole	og	Børnehus	og	dermed	for	hele	lokalsamfundet.	
På	længere	sigt	er	foreningens	formål	at	støtte	tiltag,	som	kan	forbedre	vilkårene	hos	børnene	på	
Herskindskole	og	børnehus.		
	
	


