
Referat af online møde i bestyrelsen for 
støtteforeningen 16.04.20 

 
1. Info fra skolebestyrelsen  

- det kræver en A-nøgle at komme i hallen nu for at undgå uventede besøg. 
- Jens har spurgt ind til en mulig arbejdsdag inden sommerferien – vi må afvente 
regeringens udmeldinger 
- alle udlejninger er stoppet ind til 10. maj, og vi afventer også regeringen 
- Peter og Jens har sat projekt opgravning af grøft i gang på Engen 
 
 

2. Generalforsamling 
1. Hvornår tror vi den kan afholdes? 
2. Og hvad gør vi indtil? 

- Når der er grønt lys, må vi indkalde til generalforsamling på ny – med en uges 
varsel 

 
3. Arbejdsdage 

1. Udsættes/aflyses? – Vi må afvente regeringens udmeldinger… 
2. Udmelding til forældre 

Vi aflyser arbejdsdagen for denne skoledag men laver et skriv med opgaver, man kan 
melde sig på – max 10 ad gangen. Det skal være efter 10. maj. 
 
Nina laver et skriv og sender til Jens, som sender ud. 
Malerdag den 13. juni afventer vi, om kan lade sig gøre, da det er udendørs.  
Bork Havn også aflyst. 
MOT Multi afventer vi også udmeldingen fra regeringen og tilgodeser skolens behov for 
mere plads til skolebørnene. 
 
Vi håber, at folk vil støtte op med at leje hallen og købe billetter til arrangementer, når 
verden er åbnet op igen. 

 
4. Jesper Carlsen. 

1. Hvad har vi af huller i MOT kalenderen i efteråret, og kan Jesper der?  
2. Skal det rykkes til efter jul? 
3. Hvad siger Jesper? 

 
Peter har snakket med Jesper – det er bare udsat. Vi må se på det efterhånden, foråret er 
en god mulighed. 
 
 

5. Jens Werner 
1. Kan vi søge erstatning blandt hjælpepakker?  
2. Ny dato? 

Den 1., den 8. eller den 22. oktober. Kenneth hører JW. 
 



6. Udlejning af hallen.  
1. Hvad kan vi og hvad må vi? Retningslinjer vi kan give videre til Pia og Jim 

Pia kan ikke tage imod nyt, før vi ved mere. 
 

7. Julemarked:  
bliver det mon inden November lukker op for forsamlinger for mere end 1000 
deltagere. 
Det må vi også afvente. Vi mister en del indtægt på aflyste arrangementer, men vi 
er ikke i nød økonomisk.  
 

8. Præmiespil status 
206 solgte – 41200 – sidste år solgt 284, som giver overskud på omkring de 
30.000. Processen er nemmere, når det kører via mobile pay over en tovholder som 
i år. 
  

9. Økonomien.  
Hvad kommer alt dette til at koste os.  
Skal vi som Støtteforening tilbyde nogen form for hjælp til skolen, nu det hele bliver 
lidt alternativt? 
 
Der er rimeligt godt styr på det for nu trods alt. Vi må tage stilling til det, hvis skolen 
henvender sig. 
 

10. Evt. 
 

 


