
Referat af møde i Støtteforeningen 

Mandag d. 2. Marts 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 2 stk. referater fra seneste møde til 

underskrivelse. 

 

Søren 

Pkt. 2 

MOT-Multi/udlejning. 

 

Pia og Jim kommer og giver en status omkring udlejningen. 

Lidt færre private udlejninger, men til gengæld flere på 

foreninger, blandt andet VIF, og også lidt længere udlejninger. 

Jens vil fortsat gerne stå for at bestille rengøring, Pia skal dog 

have en anden i bestyrelsen at have løbende kommunikation 

med om hallen. Det tager vi stilling til efter generalforsamling. 

Søndag den 29. marts er der stor kordag i hallen. Vi skal sælge 

øl, kaffe, vand og kage. Jens er tovholder på det. 

Nina skal lave jævnlige opslag på FB om haludlejning – Pia 

sender billeder løbende. 

Haltaget holder tørt endnu. 

 
 

Pia 

mailto:betina-jens@bbsyd.dk
mailto:schjaellerup@hotmail.com
mailto:post@teglgaardens.dk
mailto:wolffkom@gmail.com
mailto:kenneth.wulff@me.com
mailto:tage@thomsen.com
mailto:soren@spangsberg.net


Vi kom omkring fondsgruppen på dette punkt: Fondsgruppen 

har brug for en nøje projektbeskrivelse og budget. 

Vi skal have tænkt ønsker ind til den kommende 

udviklingsplan. Ideer fra lærere, forældre, elever etc. Den 

proces skal vi have sat gang i efter generalforsamling. 

Pkt. 3. 

Økonomi. 

 

Gitte og Peter giver en status angående økonomien for 2019. 

Gitte vil gerne med til revisoren. 

Regnskabet viser et pænt overskud på 167.000 kroner for 

2019  

Konfirmationsopsparingen er nu en mulighed allerede fra 

børnehaven, og flere har takket ja til denne mulighed. Der vil 

være god økonomi i at få den gjort obligatorisk. Det skal 

varsles 10 dage før generalforsamlingen. 

Gitte 

Peter 

Pkt. 4 

Dræn på Engen 

 

Kenneth og Jens fortæller om seneste møde med Arne, 

Svend Erik, Poul Nielsen, Niels Haahr og løsningsforslag. 

Grøft bag hallen renses op og forlænges. Hvorefter et rør 

forlænges og føres på tværs ind til søen. Sø og bæk renses op. 

Træer skal fældes inden arbejdsdagen. 

Kenneth 

Jens 

Pkt. 5 

Arbejdsdag. 

 
Prioriteringsliste laves og tilmeldingsseddel skal laves og 
sendes ud, så vi får dem retur af forældre inden påskeferien. 
 
Kenneth retter sedlen til og sender ud på intra. Inger printer 
en stak på kontoret, hvis man ikke selv kan printe. 
Vi skal have tilmeldingerne ud og tilbage, så vi kan lave 
arbejdshold, inden vi bruger mere tid på arbejdsdag. 
 

 
Alle 

Pkt. 6. 

Jens Werner.  

 

Solgte billetter? Lys, lyd, scene, opstilling, kaffe og kage. 

Vi kunne godt sælge flere billetter! 

Nina eftersøger kagebagere. 

 

Alle 



Kenneth har styr på indkøb. Peter står for service (pap, 

servietter etc) 

Teknikken er der styr på. 

Bestyrelsen mødes 16.30 

Pkt. 7 

Gymnastikopvisning 

Stort hold 10.50 40 personer – klar med mad. 

Jens har styr på P-hold – de skal være her 9.30. NB Bussen skal 

kunne komme ind både først på dagen og sidst på dagen. Der 

skal være fri hele tiden. 

Vi dækker op i foyeren og sørger for rød løber. 

Sportsboller til 30 kroner – 100 styks. 

Indkøb klarer vi, når vi nærmer os. Pia holder lidt øje med 

tilbud. 

20 bradepandekager skal efterlyses – Nina 

Danskvand - Kun cola + Sprite – vi køber dåser i år. Vi skal 

huske en ”pantstation” 

Labelsark med datoer og plads til at skrive til sportsboller – 

Peter tjekker prismærker i kælderen 

 

 

Pkt. 8 

Jesper Carlsen.  

 

Plakat skal laves, forslag til 4 sponsorer, Facebook 

konkurrence, flere aktiviteter på selve dagen? 

Carlsen-plakaten skal laves asap – Søren skal printe senest 

mandag/tirsdag inden! 

Pris: 125 kroner 

Øl/pølser 17-19 

Foredrag 19.00 

- Tage, specialkamera, Bent Pedersen (hovedsponsor), den 

sidste fra Søren. 

 
 

Alle 

Pkt. 9   



Generalforsamling. Forslag til nye i bestyrelsen, medlemskontingent, beretning. 

Der er ikke nogen, der har slået til med interesse. 

Alle 

Pkt. 10. 

Halleje/tilskud. 

 

Vi drøfter det vedhæftede svar fra Mads Sørensen. 

Det er svært at finde nye emner, som vi kan invitere dem på 

grundlag af. 

 

Alle 

Pkt. 11. 

Hjemmeside. 

 

En opdatering fra Søren. 

Søren kører videre med hjemmesiden. 

 

Søren 

Pkt. 12 

Præmiespil 

Godkendelse eboks? 

Tryk af taloner 

Pakning af kuverter med følgebrev… 

Kenneth får fundet listen… 

Nina… 

 

Pkt. 13 

Evt. nye mødedatoer: 

 

Aftaler I sikkert til generalforsamlingen. 

 

 


