Generalforsamling
Vejrumbro Fri
Tirsdag d. 28. marts 2017
Referat:
1. Valg af dirigent
- Claus Bo Nielsen blev valgt som dirigent
- Dirigenten kunne fastslå, at generalforsamlingen var lovligt varslet
2. Bestyrelsen aflægger beretning
- Formand Pernille Lauritsen aflagde sin formandsberetning - se beretningen på
hjemmesiden
3. Ledelsen aflægger beretning
- Skoleleder Allan Boeskov aflagde sin beretning - se beretningen på hjemmesiden
4. Tilsynserklæring fremlægges af Vejrumbro Fris tilsynsførende, Ulf Andersen
- Han takkede for valget!
Ulf Andersen fremlagde sin tilsynsrapport – se tilsynsrapporten på hjemmesiden
5. Bestyrelsen v/ kasserer Lene Hansen aflægger det reviderede regnskab til orientering
- se bilag
Det reviderede regnskab blev godkendt
6. Endelig godkendelse af vedtægtsændring fremlagt på ekstraordinær
generalforsamling d. 22/2-17
- Generalforsamlingen godkendte samtlige vedtægtsændringer ved
håndsoprækning
7. Skole- og forældrekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer
På valg er:

• Dorthe Boldrup – modtager ikke genvalg
• Claus Bo Nielsen - modtager ikke genvalg
• Pernille Lauritsen – modtager ikke genvalg
• Lene Hansen – er ikke på valg men ønsker at udtræde af bestyrelsen ét år før tid
- Valg af suppleanter til bestyrelsen
Generalforsamlingen foreslår Rikke Poulsen, Gert Ibsen, Jonatan Engrob Adamsen og
Palle Gravesen
Alle fire vælges ind i bestyrelsen.
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig som følger:
• Formand: Lisbet B. Bodilsen
o Valgt af forældrekredsen
o På valg i 2018
• Næstformand: Kim Pedersen
o Valgt af skolekredsen
o På valg i 2019
• Kasserer: Jonatan Engrob Hjul Adamsen
o Valgt af skolekredsen
o På valg i 2018
• Sekretær: Rikke Poulsen
o Valgt af skolekredsen
o På valg i 2020
• Medlem: Anne Kirkegaard
o Valgt af forældrekredsen
o På valg i 2019
• Medlem: Palle Vendelbo Gravesen
o Valgt af skolekredsen
o På valg i 2020
• Medlem: Gert Ibsen
o Valgt af skolekredsen
o På valg i 2020

Jane Bitsch blev efterfølgende valgt som 1. supp.
Louise Christensen blev valgt som 2. supp.
8. Projekt nyt tag – information om hvor langt, vi er
- Jan Vestergård og Henrik Grangård påbegynder opstilling af stilladser i den
kommende weekend.
Herefter kommer der information ud vedr. hjælp fra frivillige forældre
9. Evt.
- Lisbet Bodilsen takkede de afgåede bestyrelsesmedlemmer, som alle fik en lille
erkendtlighed.
Herefter var der stående applaus fra generalforsamlingen
- Claus Bo sluttede med en lille peptalk til alle fremmødte om at værne godt og
grundigt om vores ”hus”.
HUSK det er forældrenes og byens institution!

Referat fra støtteforeningens generalforsamling tirsdag d. 28. marts 2017

1.
Valg af dirigent
- Claus Bo Nielsen blev valgt som dirigent
Herefter erklærede han, at generalforsamlingen var lovligt varslet
2.

Bestyrelsen aflægger beretning - ved formand Solvej Jacobsen

Støtteforeningen består aktuelt af Bettina Heimann, Kirsten Møller, Inger Kant, Ingelise
Rasmussen og Solvej Jakobsen. (Suppleanter Lea Johansen og Jeppe Hertz)
Siden sidste generalforsamling har støtteforeningens aktiviteter i store træk været:
•
•
•
•

•
•

Maj 2016: Givet til nyt gulv i børnehaven.
Juli -16: Deltog i bod ved Open Air koncert i Vejrumbro for at tjene penge til
støtteforeningen.
September -16: Arrangerede høstfest sammen med bestyrelsen.
November -16: Juletræer trækning. Der var god tilmelding fra jer hjælpere, men
desværre ikke så mange træer i år, så den ene lørdag blev aflyst, og dermed langt
mindre indtjening end sidste år.
Nytåret 2017: Tilbud om at hjælpe med afvikling af afspadsering i
vuggestue/børnehave med ”mandetimer”.
Foråret 2017: Støtte til Skolegruppens afslutningstur i svømmehal med spisning
efterfølgende.

Fremtid:
•
•
•

Øremærket et beløb til nyt tag.
Støtte til forældre-aktivitet på børnehavens lejrskole.
Støtteforeningens vedtægter er meget bredt formuleret. I bestyrelsen vil vi overveje
at lave retningslinjer som nærmere beskriver hvad støtteforeningen giver støtte til.

Tak for samarbejdet i bestyrelsen, og alle vi har haft berøring med.
Opfordrer til at nye stiller op til bestyrelsen. Alle er velkomne til at komme med nye ideer
til indtjening og forslag til sponsorer.

3.

4.

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
- Kasserer Ingelise Ravn Rasmussen fremlagde det reviderede regnskab
Regnskabet blev godkendt
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

- På valg er:
Bettina Heimann (modtager genvalg)
Ingelise Rasmussen (modtager genvalg)
Solvej Jakobsen (modtager genvalg)
Alle tre blev genvalgt
1. suppleant blev Louise Christensen
2. suppleant blev Maria Gammelby Lund
5.

Valg af 2 revisorer og 1 suppleant
- Susanne Grangård og Karina Pedersen valgtes som revisorer
- Goswin Heckrath meldte sig som suppleant

6.

Indkomne forslag
- Bestyrelsen har ikke modtaget forslag

7.

Eventuelt
- Intet

