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Ad. 1 Valg af dirigent
Troels Hirtshals

Ad. 2 Bestyrelsens beretning
Det har på alle måder været et dejligt år for Veksø Skoles Venner. Det har igen været et år, hvor vi har
kunne bruge vores kræfter på at gøre noget godt skolen- og for vores børn i Veksø.
Ingen politisk ballade om skolen!
Så i 2017 har vi fokuseret på at bruge vores kræfter på arrangementer for børnene.
Vi har igen været med til at arrangere skt. Hans på kilen sammen med Frivillige hænder. Ideen med grill gik
op i ”regn” i stedet for i ”røg”. Tiltag med musik og sanger til bålsangen var en succes.
Var også igen med til at arrangere den årlige juletræsfest for børnene i hallen med god underholdning for
de mindste. Også her sammen med Frivillige hænder.
I december måned stod den også på indsamling af gaver på skolen til ”værdig trængende børn”. Det var
foreningen ”Bedstes hjerte” der blev modtager af disse gaver, og sørgede for at dele disse ud.
Lidt til skolen er det også blevet til i det forgangne år. To nye sofaer her pyramiden er blevet hjemkøbt, for
at kunne erstatte de efterhånden rimelig udslidte gamle sofaer der stod her.
I sensommeren var der fra Kommunens side inviteret til en workshop, hvor vi i Veksø Skoles Venner var
heldige at få mulighed for at deltage. Work shoppen havde til formål, at give repræsentanter fra forskellige
områder mulighed for at komme med input til effektiviseringer på skoleområdet.
Forinden havde vi i bestyrelsen mødtes, for at drøfte, hvilke input vi kunne komme med. Èt af disse, var det
allerede tidligere stillet forslag – nemlig en udvidelse af Veksø Skole op til 6.klasse, for at få en bedre
udnyttelse lokalerne her.

Og det er nu bestemt, at allerede fra sommeren 2018 skal Veksø Skole udvide, så den fremadrettet vil gå op
til 6.klasse.
Vi håber på at det vil blive en succes, at det vil være med til at skabe ro om skolens eksistens.

Ad. 3. Forelæggelse af revideret regnskab
Lillian og Niels gennemgik det revideret regnskab. VSV kom ud af 2017 med et overskud på 1703 kr. Største
udgift havde været til indkøb af 2 stk. nye sofaer til skolen/SFO’en.

Ad. 4. Behandling af indkomne forslag
Bestyrelsen fremsender følgende forslag til tekstændring i Vedtægterne;
"Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i tredje kvartal".
til;
"Den ordinære generalforsamling afholdes årligt, og tilsigtes at afholdes i 1.kvartal".

Vedtægtsændringen blev vedtaget.

Bestyrelsen har ikke modtaget andre indkomne forslag.

Ad. 5. Forelæggelse af budget for det følgende år
Niels og Lillian forelagde budget for 2018. Der forventes ingen større udgifter i 2018.

Ad. 6 Fastsættelse af kontingent
Ingen ændringer, dvs. et årligt kontingent på 200 kr.

Ad. 7 Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter ifølge § 7
Efter valg, konstituerede bestyrelsen sig, og består nu af;
Formand:

Kim Nyby

Kasser:

Niels S. Nielsen

Bestyrelsesmedlem:

Dennis Pedersen

Bestyrelsesmedlem:

Helle V. Jellesen

Bestyrelsesmedlem:

Peter Fjeldsted

Bestyrelsessuppleant:

Karen Forsting

Bestyrelsessuppleant:

Kristian Hopp

Ad. 8 Valg af en revisor samt en revisorsuppleant
Følgende blev valgt;
Revisor:

Lillian Jensen

Revisorsuppleant:

Troels Hirtshals

Ad. 9 Eventuelt
Udgift til foreningskonto:
Der er en årlig udgift på 600 kr. til opretholdelse af foreningskontoen, hvilket af de tilstedeværende alle
blev vurderet til at være et relativt højt beløb, set i forhold til den lille økonomi. Lillian undersøger om der
er andre billigere muligheder.

Oprettelse af CVR nummer og kontigentopkrævninger:
Lillian undersøger mulighederne for det, og opretter herefter.
Derudover undersøges muligheden for betaling af kontigent via mobile pay. Håbet er derved, at flere
husker at indbetale kontigent. Det blev foreslået, at der sendes en årlig remeinder for betaling.

Medlemmer:
Der var en overordnet snak omkring medlemstallet. Fra medlemslisterne ses, at vi har svært ved at få
forældre til nye skolebørn med i foreningen. Det forsøges at skabe fokus på foreningen gennem
tilstedeværelsen ved forældremøder ved skolestart, gennem uddeling af flyers og via synlighed ved sociale
arrangementer som VSV er en del af.

Opdatering af foldere og materiale:
Niels sender filer med tidligere versioner af foldere etc. til Dennis der herefter vil opdatere disse. Helle eller
Dennis sørger for print, så de ligger klar til omdeling til det nye skoleår.

Arrangementer:
Det blev besluttet fortsat at være med til at arrangere Skt. Hans og Juletræsfest for børn.
Indsamling af Gaver på skolen i november/december gentages også i år. Det blev her foreslået om
konceptet skulle udvides, så alle i Veksø har mulighed for at komme op og aflevere gaver på skolen.
”Slottet” ud mod Hove, har tilbudt at ”lægge hus” til arrangementer for børn, hvis der er nogle der vil
arrangere. Der er desværre pt. ikke ressourcer til at kunne stå for arrangering af dette.

Fordeling af opgaver i 2018:
Opdatering af Flyers:
Dennis
Intro for nye forældre:

Dennis og Helle

Skt. Hans:

Helle, Kim og Niels

Indsamling af gaver:

Dennis

Hjælp til Juletræsfest:

Niels, Helle og Peter

Indkald til generalforsamling: Niels
CVR og mobile pay:

Lillian

Evt. tale til nytårskur:

?

Hvad rør sig på skoleområdet?
Der er i øjeblikket en proces i gang i kommunen, hvor der kigges på de eksisterende matrikler, deres
tilstand og hvordan disse udnyttes bedst, bl.a. i forhold til læringsmiljøer.
Der er har været konsulenter rundt på de fire skoler i vores distrikt med henblik på at komme med et
udspil, hvad der skal ske med de enkelte matrikler.
At Veksø skole er blevet udvidet til 6.klasse, er altså ikke ensbetydende med, at skolen er ”fredet” i dens
nuværende form.

VEKSØ SKOLES VENNER
ÅRSREGNSKAB 2016/2017
23.11.16-31.12.17

INDTÆGTER
Med le mskon tingenter
I alt

6.300
6.300

I ALT INDTÆGTER

&300

UDGIFTER
Gebyrer

750

Sofa til Skolen

3.847

IALT UDGIFTER

4.597

ÅRETS RESULTAT

Overskud

RESULTAT TIDLIGERE ÅR:
2011/2012 (03.11.11-31.10.12)
2012/2013 (01.11.12-07.10.13)
2013/2014 (08.10.13-15.10.14)

Overskud
Overskud

7450
12.902

Overskud
Overskud
Overskud

7.723

2014/2015 (16.10.14-15.10.15)
2015/2016 (16.10 15-22,11.16)

1203

5.764
6.750

Total tidligere âr

Indestående Bank

Kasserer

-

-

=

Tidligere år + Årets resultat

Niels Samsø Nielsen

:*
Revisor

40589

Lj1Cn Jensen

42.292

Dato

Zo/
Dato

VEKSØ SKOLES VENNER
BUDGET 2018

INDTÆGTER
Medlemskontingenter
I alt

5.000
5.000

I ALT INDTÆGTER

5.000

UDGIFTER
Gebyr hjemmeside
Gebyrer
I alt gebyrer

228
600
828

I ALT UDGIFTER

828

ÅRETS RESULTAT

Overskud

4.172

