
Støtteforening. 
Brev til Klub Viaduktens forældre, 27. maj 2014 
 
Den 24.-4.-2014 blev ”Støtteforeningen for Klub Viadukten” stiftet. 
I bestyrelsen sidder lige nu: 
Brian Mørck, Formand 
Iben Petersen 
Jane Hemmingsen 
Ria Jacobsson 
 
Foreningens vedtægter vedlagt mailen med dette brev. 
Uddrag: 
§ 2 
”Foreningens formål er, gennem diverse aktiviteter og arrangementer, at skaffe midler der kan støtte 
gennemførelsen af Klub Viaduktens vision og målsætning om at styrke fællesskabet og det sunde 
ungeliv, i en dialog med Klub Viaduktens bestyrelse, ledelse og medarbejdere. Se endvidere Klub 
Viaduktens vision og værdigrundlag.” (hjemmesiden) 
 
§3. ”Alle forældre og værger til børn i Klub Viadukten er automatisk medlem af foreningen. 
Medlemskabet medfører ingen forpligtigelser.” 
Dette er lavet for, at alle skal føle sig velkommen og som en del af fællesskabet. 
Der følger ingen former for skal-opgaver med medlemskabet. 
Det betyder også, at man ikke skal foretage sig noget aktivt, for at have tale- og stemmeret ved 
generalforsamlinger mm. 
Alle er stillet lige, og kan yde efter lyst og behag. 
 
Bestyrelsen arbejder på, at vi snarest får fremstillet en præsentationsfolder, som fortæller om 
foreningens formål og virke. Målgruppen for folderen er såvel nye forældre, som eksterne 
samarbejdspartnere og interessenter. 
 
Bestyrelsen vil gerne arbejde for en bred vifte af aktiviteter og indtægtsgivende virksomhed. Vi har 
allerede nu snakket om at lave foredragsvirksomhed, Formel1-arrangementer på storskærm, 
sommerfest og loppemarked. På sigt kunne Klub Viadukten udvikle sig til et lokalt kulturhus. 
 
Vi er også blevet opfordret til at være en parthaver i Fritidsklubben Gadegårdens bod på festivalen, med 
mulighed for at tjene penge der. Det har foreløbig bestyrelsesmedlem Iben Petersen sagt ja til at være 
en del af. Andre kan tilslutte sig, hvis de melder sig hurtigt. Det vil på lidt længere sigt kunne blive en 
indtægtskilde for støtteforeningen, men vil kræve en stor fælles indsats. 
 
Vi skal den kommende tid have lavet et antal praktiske ting i klubben. Det handler om overdækning af 
boldbanen, maling af keramikværkstedshytten, en udendørs trappe (trin i terræn) fra gokartværkstedet 
op til gokartbanen og montering af svævebane i Tarzanland. Vi vil meget gerne have bred opbakning og 
forældredeltagelse til at få dette på plads. 
Datoerne er:                                                                                         (alle dage er fra 17.00 til 20.00) 
Overdækning af boldbane, onsdag d. 11. juni og torsdag d. 12. juni. 
Maling af keramikværkstedshytten, onsdag d. 11. juni og torsdag d. 12. juni. 
Montering af svævebane, onsdag den 18. juni. 
Udendørs trappe, tirsdag d. 24. juni. 
Følg med på hjemmesidens kalender, om der skulle være ændringer eller tilføjelser. 
 
Der er sommerfest d. 22. august fra kl. 16.00 til 20.00. Her har støtteforeningen også mulighed for at 
yde et bidrag til gennemførelsen. Der vil være grill-selv med eget kød, og fælles buffet med alle jeres 
medbragte salater og andet tilbehør til fælles bedste. 


