Referat Generalforsamling
25. marts 2015

1. Søren Futtrup valgt som dirigent.
2. Beretning fra Formand Mads Jensen. Godkendt.
3. Regnskab. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. Godkendt.
4. Fastlæggelse af kontingent. Uændret.
5. Forslag til vedtægtsændringer godkendt.
6. Fremtidsplaner:
a. Opfordring til personalet på skolen og i kernehuset til at sende ansøgninger til
bestyrelse. Forældre er også velkomne til at komme med ideer.
b. Elevrådet opfordres til at komme med ønsker.
c. Hvad blev der af køleskabet til madpakkerne? Evt. støtte fra forhandler i Vinderup.
Sune undersøger.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
a. På valg:
i. Lise - ønsker ikke genvalg
ii. Mads - ønsker genvalgt.
b. Bestyrelsen består fremover af:
i. Sune (på valg i 2016)
ii. Søren (på valg i 2016)
iii. Mads (på valg i 2017)
iv. Anita (på valg i 2017)
8. Suppleanter:
a. Annette Klokmose
b. Vibeke Davidsen
9. Revisor: Esben Gøtterup.
10. Forslag:
a. Sende besked rundt til alle med vores dåseindsamling (Sevel Vækstforum)
b. Omdeling af reklamer f.eks. op til jul
c. Bruge Facebook meget mere - men må ikke erstatte hjemmesiden.
d. Reklame Facebook fra firmaer
e. Mere opsøgning for støtte fra firmaer.
f. Kontingent betaling via PBS.

Beretning for Sevel Skoles Støtteforening 2014
Sevel Skoles Støtteforening har igen i 2014 levet op til formålsparagraffen.
Der beskrives at: Foreningens formål er at styrke og fremme Sevel Skoles og SFH´s kulturelle og sociale liv,
og yde praktisk og økonomisk hjælp til aktiviteter der falder udenfor skolens og SFH´ens normale drift.

Det har vi bl.a. levet op til ved at hjælpe økonomisk med indkøb af vandkøler til skolen, således at alle elever
altid har adgang til friskt, koldt vand. Det synes vi – og skolen – er et godt alternativ til f.eks. saftevand eller
sodavand, og falder helt i tråd med skolens kostpolitik.
En anden ting der også falder i hak med skolens kostpolitik, er den frugtordning skolen tilbyder eleverne.
Den har støtteforeningen valgt at bakke op om ved at indkøbe gulerødder der tilbydes alle elever på de dage
hvor der er lektiecafe. Det blev konstateret at der var et stort behov for at eleverne fik noget sundt og
nærende for at kunne bevare koncentrationen til lektiecafe, som jo er en del af Sevel Skoles glimrende
håndtering af folkeskolereformen.
Det skal dog nævnes at Støtteforeningen ikke har tænkt sig at fortsætte med at betale for denne ordning, da vi
dybest set mener det er en forældreopgave. Grunden til at vi trådte til, er, at mange allerede var tilmeldt
frugtordningen, og for ikke at skabe en masse ekstra administration i en i forvejen travl hverdag, valgte vi at
starte dette tilbud op fra november.
I den forbindelse vil jeg gerne rette en stor tak til ”frugtdamerne” som uden at blinke selv tilbød at hente
gulerødder hos købmanden, og sørge for at de bliver både skrællet og skåret, så det er nemt og indbydende
for eleverne at få en sund snack.
Til kiosken har vi købt en toastmaskine, så det ikke længere er 6. klasse der skal indkøbe denne for de penge
de egentlig sparer op til lejrskole på Bornholm.
Vi har støttet med penge til indkøb af nye musikinstrumenter til musikundervisningen – noget jeg ved der
bliver sat pris på.
Alle disse ting vedrører skolen, og nogle vil måske spørge – Hvad så med Kernehuset?
Kernehuset er skam ikke glemt. Vi har indkøbt nye rygsække, så alle børnene er udstyret ens når de er i
”udegruppe” – de kan selvfølgelig selv bestemme hvad der skal være i taskerne, men der er en taske klar
hvert af børnehavebørnene når de skal ud af huset, og vi er glade for at se at taskerne bruges flittigt.
En anden ting vi har indkøbt til Kernehuset er info-skærmene. De skulle, i endnu højere grad, gøre
Kernehuset til et sted hvor man holdes opdateret på den seneste information – ikke kun om Kernehuset, men
også om hvad der ellers foregår i det meget aktive foreningsliv i Sevel og omegn. Samtidig er der også
nyheder om hvad der foregår ude i verden på info-skærmene, så det er virkelig et redskab med mange
muligheder, som vi har en fornemmelse af at både skole, SFH. og børnehavevil få meget glæde af i
fremtiden.
For at være forberedt hvis at det værste skulle ske – nemlig at Sevel Skole skulle gå hen og blive
lukningstruet – er der for alle de indkøbte ting skrevet ”kontrakt” således at det står skrevet at genstandene
tilhører støtteforeningen, og at det dermed er den siddende bestyrelse for støtteforeningen der egenhændigt
kan beslutte hvad der skal ske med tingene – altså overgår de ikke pr. automatik til Holstebro Kommune,

som så ville kunne fordele efter forgodtbefindende. Nu vil støtteforeningen kunne videregive tingene til
andre, som bestyrelsen vurderer har behov herfor.
Slutteligt vil jeg nævne at vi også allerede i 2015 har støttet op om skolen, nemlig med indkøb af høreværn –
i første omgang til brug i 0. klasse, så det er nemmere for eleverne der at holde koncentrationen.
Disse var alle i kategorien ”økonomisk støtte”. I formålsparagraffen nævnes også praktisk hjælp, og det fik
vi mulighed for at yde i forbindelse med besøg af en balinesisk dansetrup som besøgte skolen i juni måned.
De skulle indlogeres i spejdergården, og Støtteforeningens rolle var at sørge for forplejning til danserne.
Det blev dog en lidt kortere fornøjelse end planlagt, da Balineserne aldrig rigtig fandt sig til rette i
spejdergården, og ønskede at komme tilbage og blive indlogeret i Borbjerg hvor de havde boet i dagene op til
besøget i Sevel. Skolebørnene fik dog stadig fuldt udbytte af besøget, da der hurtigt blev arrangeret
bustransport frem og tilbage fra Borbjerg – dette dog uden støtteforeningens indblanden
Af arrangementer i 2014 kan vi nævne den traditionelle jernindsamling, som igen i år indbragte en god post i
regnskabet.
Vi prøvede ligeledes at få en markedsdag på benene, men så os nødsaget til at aflyse pga. manglende
tilmelding af ”kræmmere”
Til skolens åbent hus arrangement op mod jul var vi som vanligt også på pletten, og med salg af
Fortunalodder og muleposer, og med tegning/fornyelse af medlemsskaber fik vi også her nogle penge i
kassen.
Der arbejdes med at få lavet – fælles med andre foreninger – en PBS løsning, således at kontingentpengene
vil være endnu lettere administreret.

Af aktiviteter planlagt for 2015 kan nævnes at SSS deltager i arrangementet ”Gå på opdagelse i Sevel”, og at
vi igen i år arrangerer jernindsamling og muligvis også vil prøve at arrangere markedsdagen igen.Samtidig er
vi blevet bedt om at støtte op med praktisk hjælp til montering af klatrevæg, som Benjamin har indkøbt
Som afslutning vil jeg gerne takke skolens og Kernehusets personale for at komme med nye ideer til opgaver
for os. Jeg vil gerne takke alle vore medlemmer for opbakningen, og jeg vil sidst takke alle vore sponsorer,
som yder bidrag både økonomisk og praktisk.

På bestyrelsens vegne
Mads Jensen

Sevel Skoles Støtteforening
Regnskab 2014
Indtægter
Medlemskontingent
Jernindsamling
Dåser
Jule åben-hus
SUM indtægter

3725,00
6547,00
1003,55
2315,00
13590,55

Udgifter
Bali-mad
Musik-instrumenter
Toaster
Rygsække
Vandkøler
Infoskærme
Gulerødder
Hjemmeside
Porto - kontor
Gebyr bank
SUM udgifter

681,70
15000,00
1000,00
2213,30
1600,00
6400,00
372,00
258,00
0,00
0,00
27525,00

Årets resultat

-13934,45

Aktiver
Kasse
Bank
SUM aktiver

Primo
0,00
29876,24
29876,24

Passiver
Egenkapital
Overskud/underskud
SUM passiver

43810,69
-13934,45
29876,24

0,00
43810,69

