Generalforsamling Sevel Skoles Støtteforening d. 5.2.2013
(4 mødte op ud over bestyrelsen)
Dagsorden
1. Valg af dirigent.
Klaus Brask blev valgt som dirigent og konkluderede at indkaldelse til generalforsamlingen var
sket i henhold til vedtægterne.
2. Aflæggelse og godkendelse af beretning v/Erik Bjørn
Godkendt.
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab v/ Nina Nordby.
Godkendt også af revisor Esben Gøtterup.
4. Fastsættelse af kontingent.
Det blev enstemmigt besluttet at kontingentet pr. 1.1.2014 sættes op med 50% for alle. Desuden
blev det foreslået at bestyrelsen kigger på muligheden for tilmelding til betalingsservice/PBS.
5. Behandling af indkomne forslag.
Ingen
6. Fremtidsplaner:
- Uge 10, Musical uge med Hans Holm - udgiften til Hans Holm og halleje betales af
støtteforeningen. Desuden arrangeres fællesspisning.
- Indkøb af tablets 10 stk. til skolen efter deres ønske. Muligvis flere, der ansøges hos fonde samt
indsamling til Hans Holm d. 7.3.2013.
- Jernindsamling i weekenden d. 19-20. april.
- Markedsdag d. 7. september, udvides i forhold til sidste år med boder for alle og ikke kun børn.
- Indsamling af øl og sodavandsdåser, container sat op ved det gamle mejeri.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
På valg er Erik, Mads og Lise.
Lise og Mads blev genvalgt og Anja Jensen indtræder som nyt bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsen består nu af:
Søren Futtrup (på valg i 2014)
Nina Nordby (på valg i 2014)
Mads Jensen (på valg i 2015)
Lise Fenger Elkjær (på valg i 2015)
Anja Jensen (på valg i 2015)
8. Valg af 2 suppleanter:
1. Supp. Sune Mårtensson
2. Supp. Vibeke Davidsen
9. Valg af revisor.
Genvalg til Esben Gøtterup
10. Evt.
Tak til afgående formand Erik Bjørn med Ros.
11. Forslag:
- Indlæg inden forestillingen d, 7.3.2013 - Det er det her støtteforeningen kan!
- Ikke alle forældre til børnene på skolen er medlemmer at støtteforeningen. Kunne man sende et
girokort med børnene hjem fra skolen.

