Generelt.

Krathgårdens

Vi modtager i støtteforeningen gerne respons og gode ideer.
Og vil I bare vide mere, så spørg gerne en af os i bestyrelsen.

Hvad arbejder vi med lige nu?
Lige nu arbejder vi i støtteforeningen først og fremmest med at
udbrede kendskabet til vores eksistens, men derudover er vi allerede i
gang med meget mere, som fx.:
Arbejder vi på at lave ”filmaftner” med fællesspisning i Krathgården,
som vil være årgangs opdelt, så forældrene allerede i Krathgården
kommer til at kende hinanden rigtig godt, børnene gør det jo allerede,
men det kan være rart inden skolestart for forældrene også at være
fortrolige med hinanden.
Arbejder vi på at få lavet en Facebook-gruppe for Støtteforeningen.
Arbejder vi på at lave en liste over frivillige, der kan byde ind med
noget. Fx nogen der kan holde et foredrag. Nogen der har for mange
æbler i haven el.lign., så har man en god ide, så skriv det gerne i
”Hugo’s Idebog” eller på den kommende Facebook-gruppe.

Støtteforening.

Hvem er vi og hvad er vores formål?
Vi er en støtteforening af forældre og andre interesserede, som har til
formål at hjælpe og støtte børnene i Krathgården, ved bl.a. at lave
aktiviteter, ved at hjælpe til ved arrangementer eller ved at medvirke til
forbedring og vedligeholdelse.
Vi kan evt. bidrage med penge til en udflugt, legetøj eller andet som
Krathgården måske står og mangler. Vi samarbejder med Krathgårdens
personale og på den måde kan vi løbende yde den bedste støtte.
Af eksempler på Støtteforeningens arbejde, kan nævnes salg af lodder
ved juleafslutningen 2012. Hjælpende hænder ved Bedsteforældredag
2013. Hjælp til de kommende skolebørns overnatning i Krathgården
2013. Hjælp til sommerfesten 2013 og ”tivoli” ved sommerfesten 2013.

Bestyrelsen.
Støtteforeningens bestyrelse ser pr. 2012/2013 således ud:
Formand: Lisbeth Juel Bjærre (mor til Lærke)
Kasserer: Gull-Mai Horskjær Holler (mor til Karoline og Frede)

Når man har børn i Krathgården, har man mulighed for at være med i
bestyrelsen. Bestyrelsen mødes ca. 6 gange om året, hvor vi planlægger
aktiviteter m.m. og vi får også tid til en lille hyggesnak.
Ønsker man ikke at være med i bestyrelsen, men alligevel gerne vil være
med i Støtteforeningen, kan man også sagtens det, vi kan altid bruge
ekstra hænder i forbindelse med diverse arrangementer og vil så kunne
spare lidt tid på at ”hverve” ekstra arbejdskraft. (se evt. under punktet
nedenfor)

Hvordan kan man så støtte?
Man kan altid give et bidrag i ”Hugo” og ”Hugo’s idebog”, som vil
komme med børnene hjem på tur og så kan man putte et beløb i, som
man selv lige synes eller lade være.
Derudover vil ”Hugo” indimellem stå fremme i Krathgården, hvor man
også kan støtte ved at putte penge i eller lade være. På den måde kan alle
bidrage med det de selv synes og ingen skal føle sig tvungne til det. Skal
også lige nævnes at det på den måde er anonymt, at man bidrager og
med hvad, da vi finder det som den bedste løsning. Da det som
hovedregel gælder at alt her i Støtteforeningen bygger på Frivillighed.

Marloes Smits–van der Hoeven (mor til Tobias)

Støtteforeningen vil også gerne modtage sponsorater, så hvis nogen
kender nogen som gerne vil sponsorere eller selv gerne vil, så hører vi i
bestyrelsen meget gerne om det.

Vi har ved møde i foråret 2013, konstitueret os som ovenstående. Og der
er plads til flere, både i bestyrelsen, men også bare som frivillige.

Alt som kommer ind enten i sparegrisen eller på anden måde vil gå til
vores børn i Krathgården på bedst mulige måde.

Ditte Nielsen (mor til Mikkel)

