Sevel Skoles Støtteforening 2011
Referat Bestyrelsesmøde d. 29.3.2011 kl. 19.00 (hos Esben)
Fraværende: Ingen
Fra Skolebestyrelsen: Mie
1. Godkendelse og gennemgang af referat fra sidste bestyrelsesmøde.
Refleksveste: Vi har fået 120 veste fra TrygFonden – de skal udleveres i efteråret. Inden skal der i
samarbejde med Skolen laves en logokonkurrence. Logoet samt et par virksomheders logoer skal
trykkes på vesten (tekstiltryg i Vinderup)
2. Loppemarked
Efter samtaler med Poul Ejnar (Borgerforeningen) og Finn Thøgersen og Karin Dybdahl (Spejderne)
bliver konklusionen:
Vi trækker os fra arrangementet og spørger om Borgerforeningen og Jan Eliasen vil stå for det. Vi vil
gerne støtte op om arrangementet med praktisk hjælp og modtager gerne en del af overskuddet.
3. Medlemssituationen:
Pt. er der 53 medlemmer .
a. Medlemstegning: Nyhedsmail (skaf 5 medlemmer og vind ½ kg ”bland selv slik” eller 10
rundstykker).
Søren laver en tilføjelse på ”tilmeldningen” på hjemmesiden, hvor man kan anføre, hvem der
har opfordret.
b. Medlemskartotek: Søren arbejder på at lave et kartotek med mail adresserne, hvor vi kan
videre
4. Drøftelse af initiativer til praktisk hjælp for skole/SFH
(jf. lister fra Lars og Benjamin)
Skolen skal henvende sig, så snart der er noget fra listen der er mere konkret.
Kernehuset:
Frugt om eftermiddagen: Mads undersøger med sin mor (en af frugtdamerne), hvilke muligheder
der er. Lise drøfter med Benjamin, hvordan de havde forstillet sig hjælpen?
Computerrum, flere computere og ”hænder” der kan hjælpe med at få det op at køre –
forespørgsel sendes rundt i nyhedsbrev.
Kontakt til Seniorklubben, kan de hjælpe med noget praktisk arbejde… f.eks. lave træværkstedet
eller lave udflugter for børnene.
Kernehuset skal også henvende sig, når der er noget fra listen der er mere konkret.
5. Drøftelse af initiativer til indsamling/indtjening af økonomisk hjælp til skolen.
Praktisk, hvordan?

Sevel Skoles Støtteforening 2011
Ideer: Bingo Banko, Fællesspisning, biograf, Tryllekunstner, lokal stand up, Byfest – kast med
flødeboller, 10. juni Odin teatret kommer til skolen, indsamling af gl. jern.
Første aktivitet: indsamling af gl.jern. Jan Vognmand skal kontaktes og der skal sættes en dato af,
hurtigst muligt. Arrangementet skal løbe over en fredag til lørdag eftermiddag. Der skal skaffes
praktisk hjælp til at stå ved containeren. Drøfte med Jan Vognmand og der også skal være en
container til aluminimun. (Esben kontakter Jan). Dato 29 – 30 april?
Stand ved Byfesten d. 24,25 og 26 juni. (Mads undersøger om vi må lave en stand og tjene penge)
6. Nyhedsbrev skal hurtigst muligt sendes ud på skolens intranet.
7. Hjemmesiden:
Ændring af opsætningen, så sponsorerne skifter hurtigere.
8. Underskrifter til Spar Salling
9. Næste møde tirsdag d. 24.5.2011 kl. 19.00 hos Erik

