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Det har været et travlt år for personalet med ny pædagogiske leder og Allan som har været sygemeldt , I
har endnu en gang trukket et tungt Læs . tusind tak til jer alle for jeres store indsats i året der er gået. Vi
har noget fantastisk personale som gør alt for at tingene skal fungere .
Stor tak til Allan og Maja, I er et godt Team og vi er glade for i står i spidsen for Vejrumbro Fri .
Vi har sagt farvel til gamle medarbejder og velkommen til nye.
Vejrumbro fri er vores allesammens sted ,for uden alle jer forældre og jeres børn ingen VF!
Stedet her betyder meget for vores by ,her er madhold ,computerhold , Børne gymnastik osv
Så fortæl de gode historier ude i byen og hold kritikken i huset ,hvis der er noget i undre jer over ,er
utilfredse med så henvend jer til Allan,Maja eller bestyrelsen . vi kan ikke ændre på noget hvis vi ikke får
det at vide.

I året som er gået har vi afholdt 2 Arbejdslørdage med rigtig mange fremmødte , vi har fået lavet
mange ting både ude og inde, bla på legepladserne ,malet i klasserne og i børnehaven ,pudset
vinduer,extra rengøring osv .
Tak for hjælpen til alle jer som kom og gav et nap med .Det er dejligt at se så mange har tid og lyst til at
bidrage med stort og småt.
Vores næste Arbejdslørdag er den 29 april ,så mød op så vi igen kan få lavet en masse til gavn og glæde
for vores børn

Høstfesten i september var igen i år velbesøgt ca 130 tilmeldte til spisning .Dejligt at se så mange fra
byen som ikke har børn på VF har lyst til at deltage .En rigtig hyggelig dag med boder ,popcorn og
lækker mad på grillen. Specielt det munter køkken vakte lykke hos børnene.

Vi har nu ikke kun 2 men 4 frivillige bedstemødre som kommer og laver mad til børn og voksne, hver
mandag og fredag ,stor tak til jer for jeres hjælp .Der vil i den kommende tid blive arbejdet med en kost
politik .

Bestyrelsen har arbejdet med forskellige tinge i året som er gået bla
skolebuspolitik ,ventelister ,Facebook politik ,økonomi osv

Vi har fået en henvendelse ang skolestart til august ,for at første skoledag ikke skal falde sammen med
open air ,har vi besluttet at første skoledag bliver en hverdag men først kl 16 så forældrene stadig har en
mulighed for at være med. Planen er at der vil blive serveret sandwich i stedet for kage.

Af kommende projekter kan vi nævne TAG ,første etape bliver gymnastiksalen, så inden så længe vil der
blive stillet stillads an . Der vil være brug for hjælp til forskellige opgaver i forbindelse med taget , bla til
at køre tagplader væk ,lave mad til dem som arbjder på taget osv så selvom man ikke er vild med højder
kan vi sagtens finde en opgave til jer alligevel.
Taget er ikke helt billigt så for at pengene rækker lidt længere så har vi brug for frivillige til at hjælpe
med taget, så vi ikke skal bruge penge på arbejdsløn .så tjek kalenderen og mød talstærkt op.
Kan i hjælpe må i gerne henvende jer til bestyrelsen .

Tak til Dorthe og Claus Bo for jeres tid i bestyrelsen.
Specielt stor tak til dig Lene for det kæmpe store arbejde du har lavet i forhold til økonomien ! Vi har
været i gode hænder med dig som kasser !
Tilsidst vil jeg gerne sige lidt på egne vegne , det er 14 år siden min ældste søn startede på vf og der er
godt nok sket meget på stedet i de år , Heldigvis kun til det bedre.
Jeg har siddet i bestyrelsen i 9 år ,har brugt meget tid på stedet her fordi jeg mener det er det bedste
sted for vores børn! Vi har været igennem en utrolig udvikling siden skolen startede som protest mod
kommunens skolelukning ,vi har starte vuggestue og børnehave med stor succes . Vi kan være stolte af
Vejrumbro fri ! Jeg håber at der fremover vil være opbakning til vf ,det er så vigtigt for vores børn og by.
Pas godt på Vejrumbro fri og hinanden ! Tak for jeg fik mulighed for at præge vores sted !
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