
Referat af møde i Støtteforeningen 

Onsdag d. 10. juni  2020 kl. 18 på lærerværelset. 

INDKALDTE MAIL MOBIL Kaffebrød Indkaldt 

Formand 
Jens Hansen 

betina-jens@bbsyd.dk 24205234 
 + 

Næstformand 
Steen Schjællerup 

schjaellerup@hotmail.com 60881157 
 + 

Kasserer 
Peter Lorenzen 

post@teglgaardens.dk 29445548 
 + 

Sekretær 
Nina Wolff 

wolffkom@gmail.com 22948826 
 + 

Bestyrelsesmedlem 
Kenneth Wulff 

kenneth.wulff@me.com 24758819 
 + 

1. suppleant 
Pia Øhlenschlæger 

tage@thomsen.com 22503629 
 + 

2. suppleant  
Søren Spangsberg 

soren@spangsberg.net 26580128 
 + 

PUNKT EMNE: ANSVAR: 

Pkt. 1 

Godkendelse og 
underskrivning af referat 
fra sidste møde. 

 

Søren medbringer referat fra seneste møde til 

underskrivelse. 

 

Søren 

Pkt. 2 

Arbejdsdage. 

 

Tilmeldinger gennemgås og arbejdsgrupper laves. Fartbump 

skal laves snarest, da skoleledelsen presser på. Tilmeldinger 

sendes til jer på intra…… 

Fartbump kommer ikke til at gøre en forskel, det er ikke 

farten. Vi sætter brøndringe op midlertidigt langs med 

multibanen. Den store plan er et omfattende projekt, vi skal 

have planlagt. 

 

 
 

Alle 

Pkt. 3. 

Økonomi. 

 

Status efter kontingentindbetalinger? 

Der er kommet kontingenter ind, så der er cirka et minus på 

61.000 nu 

 

Peter 
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Pkt. 4 

Bankmøde.  

 

Møde 2. juli? Vores ønsker til dagsorden? 

Banklån 

Konstituering  

 

Alle 

Pkt. 5 

Jens Werner. 

 
 
Billetsalget skal vel sættes i gang? 165 kr. pr. billet aftalt på 
sidste møde. Annoncering i Stafetten og Facebook? 
 
NW sætter i gang 
Jens booker Aula 
KW sætter nyt salg op 
KW mailer ud til alle tidligere, der har købt 

 
 

Alle 

Pkt. 6. 

MOT-Multi. 

 

Status på utæt tag samt LED-lys i hallen.  

Det er stadig utæt. Günter Tagpap laver det om. 

De sidste dele til LED-projektet kommer efter sommerferien, 

så der må vi finde en dag til det sidste. 

 

Peter 

Pkt. 7. 

Solcelleanlæg i Mejls. 

 

Som aftalt skal der laves invitation til politikere, så vi kan 

fremlægge vores vision om grøn energi på skolen. 

Nina laver udkast til invitation til plan og teknik. 

 
 

Alle 

Pkt. 8. 

Generalforsamling. 

 

Afholdes 22. juni. Indkomne forslag fra os selv: 

Konfirmand-opsparing obligatorisk i BH og frivillig i VS? 

Støtteforeningens regnskab lægges på intra/hjemmesiden? 

Peter kommer med nogle tal. Jens skriver ud til forældre i BH 

og VS på intra med forslaget – NW lægger på hjemmesiden. 

 

Alle 

 

Pkt. 9.   



Evt. nye mødedatoer: Aftales efter generalforsamlingen Alle 

 


