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Det er nu mit 6. år på formandsposten for Støtteforeningen på DfH og jeg har endnu en gang æren af, at skulle berette 
lidt om skoleåret 2019/2020 der er gået i Støtteforeningen siden sidst.  
 
Kort fortalt, så består Støtteforeningens bestyrelse af 6 ordinære medlemmer, 4 suppleanter og mig som formand. Vi 
er alle sammen forældre til børn her på DfH – og vi deltager alle på lige vilkår og arbejder 100% frivilligt. Vi har æren af 
disse dejlige personer i den nuværende bestyrelse:   

• Line Thorsted; mamma til Anna i 5. klasse og Jonas i 9. klasse 
• Anne Juhl – mor til Smilla i 5. klasse og Jonas i 8. klasse 
• Henriette Thomasen – mor til Aske og Håkon og i 9. klasse 
• Christina Pedersen – mor til Elliot i 3. klasse og Merle My i 4. klasse 
• Martin Mosegaard far til Kasper i 3. klasse og Nanna i 5. klasse 
• Sanne Kjellow – mor til Frej i 3. klasse og Fenya My i 5. klasse 
• Rune – far til ? i ? klasse og ? i Følfod 
• Chris Mathiesen – far til Jakob og Toke i 5. klasse. 

 
De fleste af jer ved sikker godt hvad Støtteforeningen egentlig går og laver - men nu fortæller jeg alligevel lige kort: 
 
Det Støtteforeningens arbejde består i, er at rejse penge ved forskellige aktiviteter i løbet af skoleåret – penge som vi 
støtter eleverne med når de skal på lejrtur, studierejser og generelt på udflugter ud af huset. 
 
I år har Støtteforeningen undtagelsesvist også sponseret en halv multibane – og hvor er det fedt at se børnene give 
den gas derude – den tror jeg vil bringe RIGTIG meget glæde i de næste mange år. 
 
De 2 aktiviteter vi har tjent penge på siden sidste år, er Høstmarkedet og salg af julekalendere.  
Vi afholdt det årlige høstmarked på skolen lørdag d. 7. september og vi havde en dejlig dag som altid. Selvom vi faktisk 
fik en del regn i løbet at dagen, var der mange gæster igennem hele dagen. Der skal heldigvis mere end lidt regnvejr til 
at DFH-folket bliver hjemme ;-) 
 
Der var et par nye tiltag fra Støtteforeningen på dette års høstmarked – nemlig at vi havde indført pant på alle slags 
plastik-krus og opstillet sorterings-skraldespande rundt på hele området. Det var en STOR succes – og vi vurderede 
under oprydningen og optællingen dagen derpå – at der var forbrugt ca. halvt så mange plastik-krus som sædvanligt! 
Så tak fordi I var med på at være en del af ”The plastic change”. 
 
Der var børnekor og masser af sang og musik på scenen. Markedspladsen var fyldt til bristepunktet med forskellige 
spændende lokale varer, loppe-boder, kreative klasseboder og Bamsesundhedsklinik – i kælderen var et meget 
uhyggeligt spøgelseshus, på boldbanerne en fodboldturnering for elever og tidligere elever og i hallen et legeland for 
de mindste. 
Til høstmiddagen om aftenen havde vi for 2. år i træk succes med at afholde ”indendørs havefest” med telte, kulørte 
lamper og flot dækkede borde og middagen stod på grill-buffet inkl. lækker dessert.   
Vi havde en god indtjening på arrangementet og vi vil gerne sende en stor tak til alle jer forældre som knoklede både i 
klasseboderne, i Støtteforeningens boder og med opstilling og oprydning – uden jer kunne vi ikke afholde høstmarked. 
Vi sender også en venlig tanke til alle dem som valgte at støtte vores boder med mad og drikke – og husk, jo flere 
fadøl du drikker og jo flere grillpølser du spiser til høstmarkedet – jo færre penge skal du af med, når dine børn skal 
afsted på studietur! 
 
I november måned satte vi gang i salget af skrabe-julekalendere og i år afprøvede vi noget nyt; nemlig at reklamere 
med FED PRÆMIE til den klasse som solgte flest julekalender. Det viste sig at være nok til at vække kampånden til live 
hos de fleste børn og vi satte omsætningsrekord og fik totalt udsolgt! Der blev solgt 2000 stk. julekalendere og vi fik 
en fortjeneste på hele kr. 35.000!! 



På førstepladsen kom 5. klasse med 420 point og 3. klasse med 355 point. Præmierne bestod af menuer til Burger King 
til hele klassen og det blev til et samlet klassebesøg og en rigtig hyggelig eftermiddag nogle uger efter at vinderne blev 
kåret til morgensamling på skolen. 
 
Næste gang vi afholder høstmarked er lørdag d. 12. september 2020 
HUSK AT FÅ SAT KRYDS I KALENDEREN ALLEREDE NU – OG VÆR OBS PÅ, AT DET ER EN OBLIGATORISK SKOLEDAG FOR 
ALLE ELEVER. 
 
I Støtteforeningens bestyrelse arbejder vi alle sammen 100% frivilligt, seriøst og hårdt for, at rejse penge som vi kan 
støtte eleverne med. Jo flere penge vi støtter med, jo færre penge skal vi som forældre af med, når eleverne skal på 
studieture, oplevelsesrejser, lejrture osv. Men det handler ikke kun om penge – det handler mindst ligeså meget om 
traditioner som føres videre og om et fællesskab som har bestået i alle disse år – siden skolen åbnede for 27 år siden. 
 
I Støtteforeningens bestyrelse arbejder vi alle på lige fod – alle byder ind med hver sine kompetencer og alle idéer er 
som udgangspunkt gode idéer ;-) Der er ingen der svinger med pisken og alle samarbejder og knokler side om side – 
især når det årlige Høstmarked skal arrangeres og afholdes. Det er ingen sur pligt at mødes, vi arbejder effektiv og har 
en rigtig god intern kommunikation. Der er over de sidste par år kommet meget system i tingene og alt info er 
tilgængelig online for alle af Støtteforeningens bestyrelsesmedlemmer. Vi oplærer gladelig nye medlemmer og gør det 
nemt for nye at blive sat ind i tingene. 
 
Lyder dette som noget du godt kunne tænke dig at være en del af – så har du chancen NU! 
Der bliver et par pladser åbne i støtteforeningens bestyrelse inden dette skoleår er slut og når vi engang igen må 
mødes og får mulighed for at foretage valg til bestyrelserne – så håber jeg rigtig meget på, at vi får valgt et par friske 
forældre ind, som er klar på at give arbejdet med at tjene penge til eleverne en skalle -  og gerne nogen med børn i de 
mindre klasser, da vi er en del i den nuværende bestyrelse som har børn i de større klasser og da vi gerne skal sikre 
Støtteforeningens overlevelse mange år ud i fremtiden.  
 
Jeg har selv taget den svære beslutning, af jeg i år afstår formandsposten efter 6 år bag roret – og jeg håber 
selvfølgelig rigtig meget på, at vi kan få en frisk person på posten, som er klar til at vi tager et parløb det første år – og 
derefter kan fortsætte formandsarbejdet med mig på sidelinjen som ordinært medlem af støtteforeningens 
bestyrelse. Jeg har lavet et kort skriv – der beskriver formandens arbejde i løbet af et skoleår – og er du interesseret i 
at få indblik i dette – så skriv til mig på mail: dfhstoetteforening@gmail.com og jeg sender det fluks og uforpligtende 
afsted  
 
Jeg glæder mig til vi kan mødes i ”virkeligheden” til en anderledes Generalforsamling. 
 
 
Varme hilsner fra 
 
 
Maria Venø Jakobsen 
Formand for Støtteforeningens bestyrelse på DfH. 
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