
 
Dagsorden og referat til bestyrelsesmøde 

- Støtteforeningen for Herskind Skole og Børnehus  
 
Dato: mandag den 9. marts 
2020 
Tidspunkt: kl. 19.30 
  

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

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. Status på indsamling 10 min Der er til dagsdato indbetalt: 

6955,- kr.  

 

 

3. Status på medlemmer  2 min 116 medlemmer indmeldt i 
foreningen og 202 på Facebook.  
 

 

4 Behandling af ansøgning 
fra styrergruppen 

15 min Der er kommet en ansøgning fra 
Styregruppen, som skal gå til 
dækning af udgift til Dialogmødet.  
Professor Peter Allerup transport, 
overnatning og kost. 2000,- kr.  
Denne ansøgning imødekommes 
straks. 

 

5 Bestyrelsens opgave til 
dialogmødet den 18. marts. 

20 min Støtteforeningen skal stå for at 
sørge for drikkevarer – Kildevand og 
sodavand. Anna Margrethe bestiller 
til levering fra Brugsen. 

Der er nogle elever fra skolen, som 
gerne vil stå og betjene i boden. 

Der skal efterlyses folk til at hjælpe 
med, at rydde op efter mødet.  

Jakob vil gerne nævne dette i ugens 
podcast.  

 



Lotte laver en kontant kasse til 
aftenen, sådan der kan betales både 
kontant og mobilepay. 

 

  

6 Ny kasser  Heine har trukket sig fra posten i 
bestyrelsen. Derfor skal foreningen 
have fundet en ny kasserer. 

Indtil efter Dialogmødet fortsætter 
han med at have mobilepay boksen.  

Vi går lidt i tænkeboks, men har et 
par kandidater i kikkerten. 

Disse spørges snarest. 

Dinero – regnskabsprogram 
anbefales af Jakob og han tilbyder 
gerne at hjælpe med opsætning. 

 

 

7 Nye tiltag  Vi sætter ikke pt. tiltag i gang til 
andet end Skolestrukturen debatten. 

Når denne proces er af klaret sættes 
der i gang med flere tiltage til, at 
skaffe midler til skole og børnehus.  

 

8 Fondssøgning  Anna Margrethe vil i fremtiden gøre 
en indsats for at få søgt fonde, som 
kan bidrage til optimering af Skole 
og børnehus.  

Der er modtaget en mail fra skolen 
med ønsker om, hvad der trænger til 
et løft. Og som de kunne have et 
ønske at få hjælp til.  

 

     

 
 


