Referat Generalforsamling
7. april 2016

1. Mie Thorsen valgt som dirigent.
2. Beretning fra Formand Mads Jensen. Godkendt.
3. Regnskab. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab. Godkendt.
4. Fastlæggelse af kontingent. Uændret.
5. Indkomne forslag. Ingen forslag.
6. Fremtidsplaner:
a. Info om dåse-container sendes rundt på Intra og Vækstforums mail-lister.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
a. På valg:
i. Sune Mortenson – genvalgt.
ii. Søren Futtrup - genvalgt.
b. Bestyrelsen består fremover af:
i. Sune (på valg i 2018).
ii. Søren (på valg i 2018).
iii. Mads (på valg i 2017).
iv. Anita (på valg i 2017).
8. Suppleanter:
a. Annette Klokmose.
b. Rikard Poulsen.
9. Revisor: Esben Gøtterup (genvalg).
10. Eventuelt:
a. Skolen har nu 135 elever.
b. Tak for støtte og hjælp fra Lars (skoleinspektør).

Beretning for Sevel Skoles Støtteforening 2015
2015 har været et lidt stille år i Sevel Skoles Støtteforening. Det har været de traditionelle
aktiviteter der har været afviklet, og igen et år uden mange møder. For de som er lidt nervøse for at
sige ja til bestyrelsesarbejde pga. mange møder er dette lige bestyrelsen for dig. 1-2 møder om året
og en generalforsamling.
Jeg vil gerne starte med at takke vore trofaste medlemmer for Jeres medlemskab, og kan fortælle at
det nu er muligt at tilmelde sit medlemskab til en PBS-løsning, så det bliver endnu nemmere at
være medlem af SSS.
Mere herom i kassererens beretning
Vi har i 2015 støttet skolen og Kernehuset m. flg.
- Opsætning af klatrevæg i gymnastiksalen på skolen
- Indkøb af flere høreværn til de mindste klasser
- Køleskab til madpakker – endnu ikke leveret. Tak til Heidi og Torben for at donere
køleskabet – jeg mangler dog lige at skaffe et nyt greb inden det bliver sat op på skolen.
- Vi vil gerne have flere ansøgninger, men jeg hører på vandrørerne at der arbejdes med ny
masterplan for udeområderne, så det kan jo være der er noget i pipeline, men alle
ansøgninger velkomne – små som store.
SSS arrangerede som sædvanlig jernindsamling i april måned 2015, og fik igen containeren fyldt
op. Dog med mindre udbytte end tidligere år, da jernpriserne er faldet, og for nuværende er helt i
bund, så vi har valgt at vi – indtil videre – afventer med at afholde 2016 udgaven af jernindsamling,
da jernprisen er så lav for nuværende at det vil give for lidt. Vi håber på forståelse herfor.
Vi samler dog stadig dåser i containeren ved mejeriets skorsten. Dette tilbud skal måske gøres mere
synligt, men der kommer faktisk ganske mange dåser i beholderen. Tak til de lokale vandrere der
støtter skolen, samtidig med at naturen holdes ren.
En særlig tak til Svend Jensen for det arbejde der trofast udføres med at holde øje med hvornår
containeren skal tømmes, med at sortere pantdåserne ud, og med at sælge dåserne til den bedste pris
på dagen. Tak for den hjælp.
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.
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

