Referat fra bestyrelsesmøde
i Sevel Skoles Støtteforening
tid: 8/5-2012 kl.19.00
Sted: Vesterled 18
Afbud fra Lise
1: Godkendelse af dagsorden – ok, ingen tilføjelser
2: Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde
• Skolen er meget interesseret i at gennemføre en temauge med Hans Holm, vi blev
enige om at gå videre med projektet ved at bede skolen om at komme med et
foreløbigt budget, samt lidt information om hvordan forløbet blev håndteret sidst
Hans Holm var på Sevel Skole. Der blev snakket lidt om entreindtægter, og bl.a
foreslået at man kunne lade medlemmer komme gratis ind, og lade ikke-medlemmer
betale en billetpris. Støtteforeningen skulle også tage sig af salg af f.eks.
kage/kaffe/te mm. ved opførelsen af stykket.
• Markedsdag i starten af september – mere under pkt. 8.
• Sebastian Klein, evt. i samarbejde med Hjerl Hede – Mads snakker med Hjerl Hede
(Kirsten Møberg)
• Stand til byfest – vi vil arbejde videre med at lave infostand til byfest – Mads
snakker med byfestudvalget om mulighederne.
• GPS-løb – evt. i forb. m. markedsdag
3: Evaluering af jernindsamling/blomster,- og kartoffelsalg. Jernindsamling gav i alt ca. 10000 kr.
Salg af kartofler og blomster gav et lille underskud – overskydende blomster gives til
skolen/Kernehuset – Mads koordinerer med Henning. Der var enighed om at fortsætte med
jernindsamling. Vi blev enige om at tage en snak med Jens Holger Libergreen om hvordan det skal
gøres til næste år. Han kom forbi til indsamlingen i år, og mente han havde ideer til hvordan
udbyttet kunne blive bedre – Mads snakker med ham næste år i januar/februar – han foreslog også
at han f.eks. kunne sælge træpiller i den weekend hvor indsamlingen løber af stabelen, og han ville
så give foreningen eksempelvis 100.- pr. palle han solgte i den weekend – kunne også være aktuelt
for andre erhverv (skovflis, granitskærver e.a.)
4: Medlemssituationen – der er ca. status quo. Pt. har ca. 10 medlemmer fra 2011 ikke betalt
kontingent for 2012, men til gengæld er der kommet tilsvarende antal nye medlemmer. Vi blev
enige om ikke at sende flere ”rykkere”, og i stedet glæde os over de nye medlemmer. Der skulle lige
følges op på et par erhvervsmedlemmer, da de ”kun” havde betalt 300.-, og taksten er 500,- hvis de
vil have logo på hjemmeside/i folderen. Nina følger op og melder tilbage til Erik.
5: Økonomi v/ Nina – indestående i banken pt. ca. 40.000,- Det skal nævnes at regningen for
klaverstemning er betalt, men projektet med gulv i døråbning ved de sammenlagte klasser (2./3.) er
ikke afsluttet endnu.
6: Ansøgninger – ingen ansøgninger indkommet siden sidst, men vi forventer at der snart kommer
ansøgning om x antal bærbare computere/tablet pc´er. Skolen modtager i løbet af få dage svar på
om der skal installeres smartboards i alle klasselokaler. (det er siden mødet blevet bevilget fra
Holstebro Kommune) desuden blev det nævnt at vi kunne foreslå nogle ting til Skole/SFH/elevråd,
som de kunne søge om støtte til:
• elevrådsfest (fest for de store klasser)
• airhockeybord
• hjælp (nok både fysisk og økonomisk) til opfriskning af ungdomsklubbens lokaler i

kælderen under skolen.
7: nyt fra skolebestyrelsen – intet nyt
8: nye initiativer
• Hans Holm – der arbejdes videre jf. pkt. 2
• deltagelse i loppemarked pinselørdag – Mads ringede til Poul Ejner Christensen for at høre
lidt om status/muligheder – Status er at det er aflyst for i år, men forventes at vende stærkt
tilbage i 2013
• Markedsdag på skolen 31/8. Man betaler x kr. for at have en stand, hvor man så kan sælge
legetøj, bøger og andet. (overskudsvarer der ikke bliver solgt kan evt. komme
skolen/Kernehuset til gavn) Stadeholderne tjener penge til sig selv, og foreningen tjener
penge på at sælge stadepladser, på forplejning (sodavand, kaffe, kage), salg af Fortuna
lodder, og kondibingo.
• En ”madpakkedag” med Sebastian Klein – arrangeres i samarbejde med COOP – flere
oplysninger findes via det link der blev sendt rundt til bestyrelsen d. 8/5-2012.
9: Hjemmesiden – ingen notater til hjemmesiden – kører fint.
10: Evt. - Vi skal sørge for at få vore datoer med på aktivitetskalenderen. Indtil videre findes
markedsdag d. 31/8-2012 og jernindsamling d. 19-20/4-2013. Mads sørger for det – skal med til
mødet for Sevel IF alligevel.
11: Næste møde – 21/6-2012 kl. 19.30 hos Søren (kort møde)

