Referat fra Generalforsamling 21/9 2020
Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt af de rette ”kanaler” Facebook og Aula.
1) Valg af dirigent – Da mødet holdes online, varetager Louise selv denne post.
2) Valg af referent – Mette skriver dagens referat
3) Formandens beretning:

Siden vi startede støtteforeningen under borgermødet i januar er vi nu blevet til 116
medlemmer indmeldt i støtteforeningen. Samt 218 som er med os via Facebook.
Selvom støtteforeningen er dannet med henblik på at støtte aktiviteter i skole og børnehus
så har vores primære fokus ligget på bevaringen af udskolingen.
Vi blev i bestyrelsen, lige som alle andre ramt af en Covid-19 pause, og har derfor kun haft
et fysisk møde, men har ellers haft en tæt dialog via vores Messenger gruppen.
Vores kasserer valgte af personlige årsager at træde tilbage fra sin post i marts, men Mette
Bjerregaard tog opgaven som kasserer og Jeanett Thybo tiltrådte som nyt
bestyrelsesmedlem.
Støtteforeningen har et tæt samarbejde med styregruppen i deres arbejde med at bevare
vores udskoling. Støtteforeningen har bl.a. ydet økonomisk støtte til den flotte rapport, der
blev udarbejdet og har deltaget i underskriftindsamlingen, samt at der også vil blive noget
økonomisk støtte til den politiske happening der blev afviklet med sko på Fælleden.
Vi har som støtteforening forsøgt at gøre os synlige bl.a. ved at medvirke i Herskind skole
news og herskindsigts podcast. Vi har fået økonomisk støtte til foreningen via donationer
fra borgere og lokale firmaer, plakat salg som blev finansieret af en lokal virksomhed og
sidst men ikke mindst fik vi i august overrakt et legat fra sparekassens fond på 5000 kr. Her
deltog jeg som formand for støtteforeningen sammen med Aviaja repræsentant fra
Styregruppen. Aviaja trådte til da resten af Støtteforeningens bestyrelse var på ferie.
Herfra og frem vil vi stadig havde et primære fokus på at yde økonomisk støtte til arbejdet
med at besvare Herskind Skole i sin nuværende form. Samtidig har vi en sund økonomi som
Mette også kommer ind på under regnskab. Det betyder at vi snart skal i gang med at gøre
skole og børnehus ekstra opmærksomme på hvad det er vi som Støtteforening kan bruges
til så vi kan få nogle ønsker fra dem. Med deres ønsker og ansøgninger til støtteforeningen
kan vi se fremad på noget fondsøgning eller anden aktivitet, som kan skaffe midler til de
ønsker der måtte fremkomme. Formandsberetning godkendt.
4) Regnskab fremlagt – der er pt. en kapital i foreningen på 15.928, - kr. Regnskabet er forud for
generalforsamlingen godkendt og underskrevet af Anne Kaae.
Regnskabet godkendes og der er ros til bestyrelsen for at nå så fint et regnskab i foreningens første
leveår trods Corona vilkår.
5) Pga. foreningens unge alder er der på denne generalforsamling ikke valg til bestyrelsen, men der er
fortsat plads til suppleanter – Ulla Østergaard Hansen melder sig som suppleant.
6) Revisor og revisor suppleant genvælges også
7) Der er ingen indkomne forslag

8) Evt. Dialog om hvad foreningen kan gøre fremadrettet – bla. deltagelse ved diverse arrangementer
for at gøre foreningen synlig. Gøre opmærksom på, at vi har andre formål end kampen omkring ny
skolestruktur. Et eksempel her på kunne være Børnehusets Lanternefest.
Else foreslår at hun og Louise går sammen om via ”Slet ikke Live” at få forklaret hvad forskellen er
på Styregruppen og Støtteforeningen og ikke mindst hvad de to kan sammen og hver for sig.
Forslag om at søge Nordea fonden om midler ved deres næste mulige runde.
Ide om at der kunne laves et fællesprojekt på tværs af skole, børnehus, og flere lokale foreninger
om udearealer, legeplads, skaterbane, motionsredskaber, mødesteder og meget andet der kan til
gode se flere aldersgruppers behov og gerne få flere af de store børn/unge til at være aktive.

