Støtteforeningens beretning for 2018
Skrevet af Solvej Jakobsen, formand
Velkommen til støtteforeningens generalforsamling.
Støtteforeningens formål er at støtte Vejrumbro Fri.
Vore indtægter kommer fra vore sponsorer, fra personlige betalende medlemmer, gaver og fra arrangementer.
Støtten kan være økonomisk og praktisk.
Vi vil gerne sige en stor tak til vore sponsorer: Andelskassen, (Blomsterværkstedet) , Jysk El, Rasmus murer, Madsen
og Grangaard, Svane køkkenet, Vejrumbro Smedje, Vejrumbro købmandsgård. Også tak til enkeltpersoner og
familier der har tegnet et medlemskab. Vi vil også sige en stor tak til den anonyme giver, der har givet et meget stort
beløb der var øremærket til den nye legeplads i børnehaven.
Siden april 2018 har bestyrelsen bestået af: Bettina Heimann, Ingelise Rasmussen, Inger Kant, Tina Jacobsen og mig.
Jeg vil gerne sige en stor tak for samarbejdet i bestyrelsen.
Årets gang:
-

-

I juni var der Lokaldyst i Vejrumbro hvor vi fik lov at deltage med et sideløbende sponsorløb, hvor det blev
løbet og gået 5370 kr. ind til Vejrumbro fri. Super flot indsats. Bettina var primus motor i det og det kan med
fordel gentages.
Vi støttede med nye skamler til gymnastiksalen.
Vi var sammen med bestyrelsen om at arrangere høstfesten i september
Vuggestuen har fået nyt trælegetøj
Der er givet tilskud til ny ruchebane i børnehaven.
Børnehaven og 0.+1. Klasse fik en på opleveren med ”Hatte-teater”-forestilling, som afslutning på deres
teaterprojekt .
Skolegruppens svømmeafslutning fik vanen tro støtte.

I 2020 forventer vi at støtte en temadag med naturvejleder (”Krible Krable” for skolegruppen og 0. Klasse).

Der blev ikke indtjening ved at trække juletræer i år, da vi var på afbudslisten, og der blev ikke brug for os.
Valg:
Bettina, Ingelise og jeg træder nu ud af bestyrelsen efter en del år. Det har været vores måde at være med til at
gøre en forskel for vores børn på Vejrumbro Fri. Det er op til generalforsamlingen om der fremover er en
støtteforeningsbestyrelse. Ud fra vores vedtægter skal der 3 nye ind i bestyrelsen, ud over Inger Kant og Tina
Jakobsen der sidder der nu. (paragraf 11 ”Bestyrelsen består af 5 medlemmer”).
Bliver det nødvendigt at nedlægge foreningen, skal det ske med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor forslag
herom er på dagsordenen. Evt. overskydende midler tilfalder Vejrumbro Fri.

Vi håber nogen vil tage opfordringen op.

