Referat fra stiftende generalforsamling i Sevel Skoles Støtteforening –
Mandag den 24. januar 2011 kl. 19.30 på Sevel Skole
Velkomst ved Mie Thorsen
Referat:
1. Valg af dirigent og referent.
Valg af dirigent: Iris Hansen
Valg af referent: Mette Høiriis

2. Rettidig indkaldelse til den stiftende generalforsamling.
Ingen bemærkninger.

3. Hvorfor en støtteforening? Baggrund og ideer.
Mie Thorsen fremlagde baggrund og idégrundlag for arbejdsgruppens initiativ, til at
stifte Sevel Skoles Støtteforening.
På grund af budgetbesparelser har Sevel skole og SFH ikke økonomi til eksempelvis
aktiviteter ud af huset. Derfor er foreningens formål, at yde praktisk og økonomisk
tilskud til kulturelle og social aktiviteter som falder uden for Sevel Skole og SFH´s
normale drift.
Alle der ønsker at støtte skolen og SFHén kan blive medlem.

4. Fremlæggelse og drøftelse af forslag til vedtægter.
Erik Bjørn gennemgik arbejdsgruppens forslag til vedtægter. Der indkom forskellige
forslag til ændringer som blev indarbejdet i vedtægterne, hvorefter samtlige
paragrafer blev gennemgået igen.

5. Vedtagelse af vedtægter.
Forslaget til vedtægter med de indarbejdede ændringer blev vedtaget.

6. Fastsættelse af kontingent.
Erik Bjørn fremlagde arbejdsgruppens forslag til kontingent. Forslag: Person: 50 kr.
Husstand: 100 kr. Virksomhed/forening: 300 kr.
Forslaget blev vedtaget.

7. Valg af bestyrelse.
Valgt blev:
Erik Bjørn 2 år
Lise Elkjær 2 år
Mads Jensen 2 år
Esben Olsen 1 år
Søren Futtrup 1 år

8. Valg af suppleant.
Valgt blev:
Lene Bjerre 2 år
Fin n Sørensen 1 år

9. Valg af revisor.
Valgt blev: Esben Gøttrup

10. Forslag og ideer til det fremtidige arbejde.
Fra de fremmødte kom følgende forslag:
At bestyrelsen har som hovedprioritet at få tegne medlemmer og
sponsorater.
At der tages kontakt til forældre i Herrup skoledistrikt
At det vægtes af få penge til foreningen.
At bestyrelsen som noget af det første får lave en liste/skema med
medlemmer, der vil bistå med diverse praktiske opgaver, således at
skolen og SHFén selv kan rekvirerer medlemmer til praktiske opgaver
uden at skulle kontakt bestyrelsen.
At der til foråret/forsommeren afholdes et sort loppemarked med det
formål, at indsamle penge til foreningen

11. Eventuelt
Ingen bemærkninger.

Ref: Mette Høiriis

