Formandens beretning 2018
I 2017 er der igen sket stor udskiftning i Støtteforeningen. På sidste generalforsamling blev der
valgt 1 nyt medlem og to nye suppleanter. Sidst på året valgte Arne Jacobsen at stoppe efter at
have udført et kæmpe stykke arbejde siden bestyrelsens start. Vi har brugt en del tid på at finde,
hver vores rolle i bestyrelsen. Vi er et godt team, som er i fuld gang med at skabe vores værdier
indenfor foreningens vedtægter.

I bestyrelsen er nu Christina Schøler (næstformand), Lene Vestergaard (kasserer), Mariann Øst
(sekretær), Helene Buchhave Møller (indtrådt da Arne stoppede) og jeg som formand. Som suppleant er Arisa Paegle Toft. I støtteforeningen har vi den gode tradition at suppleanterne deltager
på alle møder og er med på samme vilkår, som os andre – bare uden stemmeret.

Vi har ca. 70 hustandsmedlemsskaber. Siden sidste år har vi fået ca. 10 nye. Vi arbejder stadig på
at få flere til at melde sig ind og tager gerne imod gode ideer fra jer.
Vi vil fremadrettet være endnu mere synlige på FB og hjemmesiden og gøre mere for at fortælle,
hvad vi støtter. Maria er god til at huske at nævne os i sine nyhedsbreve.

De faste arrangementer
I Maj 2017 afholdte vi vores sidste Romaltløb. Det blev en fantastisk dag med masser af sol og
mange glade mennesker.
2017 var også året, hvor Støtteforeningen arrangerede første Sankt Hans fest. Det var nemt at tage
over efter at forældre på skolen de seneste år har arrangeret Sankt Hans. I år har vi desværre valgt
at aflyse pga. den gode sommer og kommunens afbrændingsforbud.

Vi laver fortsat mad til skolens arbejdsdage og får mange positive tilbagemeldinger fra jer, når vi
er der. Vi oplever også, at det er med til at gøre os mere synlige blandt forældrene. Der er stadig
mange familier, som ikke er medlem af Støtteforeningen og som ikke har kendskab til vores arbejde.
I 2017 måtte vi aflyse vores foredrag med Torben fra ”Head ON” pga. for få tilmeldte. Det lykkedes heldigvis at gennemføre foredraget i marts i år med god tilslutning.
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Vore årlige julekalendersalg er stadig den, som giver størst overskud. Det er et stort arbejde at
skaffe sponsorer og gevinster, men vi oplever kæmpe velvillighed blandt jer forældre. Tusind tak
for det! Vi ved også, at det er et stort arbejde for børn og forældre at få kalenderne solgt. Det
betyder rigtig meget for os, at vi kan stå sammen om vores julekalender. Vi synes, det er nogle
vigtige penge, som eleverne får glæde af. Vi forsætter selvfølgelig med at give skolen 5 kr. pr.
solgt kalender, som bruges til den årlige lejrskole. I 2017 lovede vi pizza til den klasse, som solgte
flest kalendere. Vi oplevede at det motiverede mange elever. Det blev 4. klasse som vandt. De
indløser deres præmie i forbindelse med overnatning på skolen lige inden sommerferien.

Tøjsalg
I april 2017 indgik vi aftale med Sport24 om tøjsalg. Al salget foregår nu direkte via deres butik.
Det betyder, at vi ikke tjener på salget, men vi har prioriteret, at det er vigtigere, at det er nemt og
billigt at købe lækkert tøj, som reklamerer for skolen. Desværre oplever vi ikke, at efterspørgslen
er så stor.

Hvad vi har støttet i 2017
I 2017 har vi støttet skolen med
•

Projektor til aulaen

•

Regntøj til IFO personalet

•

Forskelligt båludstyr

•

Tilskud til lejrskolen

Fremtiden
I fremtiden vil vi fortsat arbejde på større synlighed. Vi ønsker at holde fast i vores årlige aktiviteter. Derudover vil vi gerne give tilskud til at eleverne kan få flere faglige og sociale oplevelser.
Vi er i dialog med Maria om, hvordan vi bedst kan give eleverne oplevelser, som de ellers ikke
ville kunne få.
Vi vil gerne ud og hente inspiration fra andre Friskolers støtteforeninger, så vi kan få flere gode
idéer til, hvordan vi fremover skal være Romalt Friskoles Støtteforening.
Til slut vil jeg gerne på bestyrelsens vegne sige tusind tak for jeres støtte!

Mariann Buus Jørgensen
Formand
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