Gjerrild Bønnerup Friskole har fået en ”Venneforening” og hvorfor nu det?
Det er der flere årsager til. For det første har friskolen eksisteret siden 1991 og rigtigt
mange elever og forældre har i den periode haft en nær tilknytning til livet i friskolen,. Er
man så heldig at have flere børn, har den periode man har været knyttet til friskolen strakt
sig over en længere periode.
Når man så ikke længere er elev eller forældre på friskolen, kan det godt føles en lille smule
”tomt” og derfor kan ”venneforeningen” være en kærkommen mulighed til at følge med i
friskolens liv, eller mulighed for at kommunikere med gamle klassekammerater, forældre
eller ansatte på friskolen.
Det er ganske nemt at blive medlem, man skal bare sende en mail til bestyrelsen for
Venneforeningen, så er man automatisk medlem og får tilsendt nyheder via mail.
Venneforeningen er primært for tidligere elever og forældre og man er naturligvis også
velkommen til at være medlem når man er elev og forældre på friskolen. ( Hvis man gerne
vil være medlem, kan mail sendes til Bjarne Kristensen. Mailadresse står nederst)
Udover at være forum for ”gamle elever og forældre” har Venneforeningen også til formål,
at finde økonomiske midler eller stable arrangementer på benene, der kan støtte de ting,
som friskolen ikke i de almindelige driftsmidler har penge til.
Venneforeningens første arrangement var et sponsorcykelløb, hvor nuværende elever
skaffede sponsorer og hvor eleverne alene ved en helt fantastisk indsat formåede at ”cykle”
ca. 38.000 kr. i kassen.
Udover at bevilge penge til mindre anskaffelser, er det Venneforeningens overordnede
målsætning, at støtte større anskaffelser, hvor overskrifterne er sport og sundhed.
Venneforeningen har selvfølgelig sine egne vedtægter og dem kan du finde på Skoleporten
(www.gbfriskole.dk) under ”Venneforening”
Den nuværende bestyrelse er:
Tina Brauner , Marshøjvej 34, 8500 Grenå (medlem udpeget af friskolens bestyrelse)
Connie Nyholm, Gjerrild Bygade 46, 8500 Grenå
Søren Stilling (Kasserer) Marshøjvej 40, 8500 Grenå
Per Høgh Sørensen (Næstformand) Stokkebro 18, 8500 Grenå
Bjarne Kristensen (Formand,) Dyrehavevej 13, 8500 mail: bjarnekristensen@nrdn.dk

1

