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Referent:
Helle V. Jellesen

Baggrund for afholdelse af ekstraordinær generalforsamling

Baggrund for den ekstraordinære generalforsamling var valg af nye bestyrelsesmedlemmer. 
Flere af de nuværende bestyrelsesmedlemmer har ikke længere børn på Veksø Skole eller har børn, der til  
næste skoleår forlader skolen. Der ønskes derfor igangsat et ”rullende generationsskift” i bestyrelsen, da det 
er ikke hensigtsmæssigt at skifte størstedelen af bestyrelsen i én omgang. 

Valg af ny bestyrelse:

Efter en indledende snak om bestyrelsesarbejdet var der valg til den nye bestyrelse. Nye medlemmer blev 
valgt, og bestyrelsen blev efterfølgende konstitueret:

• Helle V. Jellesen Formand

• Niels S. Nielsen Kassere

• Dennis Pedersen Bestyrelsesmedlem

• Kim Nyby Bestyrelsesmedlem

• Peter Fjeldsted Bestyrelsesmedlem

• Mikala Wørts Bestyrelses suppleant

• Kristian Hopp Bestyrelses suppleant

• Lillian Jensen Revisor

• Troels Hirtshals Revisor Suppleant



Generelt:

Foruden valg af ny bestyrelse var der en general snak om forventninger til kommunens forestående arbejde 
med ”optimering” på skoleområdet, og besparelse hertil. 

Derudover blev det diskuteret, hvor ”aktiv” en forening vi ønsker at være. Skal vi blot være en ”slumrende 
celle”, der står klar, såfremt der kommer nye planer om skolelukninger, eller skal der igangsættes nye tiltag 
for at synliggøre foreningen udadtil og for i højere grad at bidrage med tiltag/arrangementer for byens børn. 
Det blev besluttet, at dette må være op til den nye bestyrelse.

Følgende konkrete opgaver igangsættes/fortsættes;

Ny sofa til skolen:
Helle står for indkøb af ny sofa til skolen. Der er tidligere givet accept for køb op til 5.000 kr.

Opdatering af folder:
Niels finder tidligere udarbejdet folder frem og redigere til. Herefter til kommentering til den øvrige 
bestyrelse. Folder og evt. plakat skal efterfølgende i print.
Mikala hjælper med uddeling af folder i institutionerne.

Skt. Hans:
Niels og Helle fortsætter planlægningsarbejdet til Skt. Hans. Gøres i samarbejde med Frivillige Hænder, i 
den nye forening ”Veksø By arrangementer”.

Juletræsfest:
Niels og Helle fortsætter planlægningsarbejdet med den årlige juletræsfest, 1. søndag i advent. Gøres i 
samarbejde med Frivillige Hænder, i den nye forening ”Veksø By arrangementer”.

Indsamling af julegaver:
Dennis har været i kontakt med skolen med forslag om indsamling af brugt legetøj til jul, der pakkes ind, og 
gives som julegaver til værdigt trængende. Kan gøres både i skoletid, eller som arrangement uden for skolen 
afholdt af Veksø skoles venner. Forberedelse til dette fortsætter. 

Afholdelse af nyt møde i september. Mødet gøres åbent så alle har mulighed for at deltage. Det kan 
overvejes at afholde bestyrelsesmøde i forlængelse af mødet. Helle indkalder.


