
Veksø Skole Venner
Generalforsamling 28.11.2016

Fremmødte:

9 fremmødte.

Afholdelse af Generalforsamling:

Jf. vedtægter, skal den årlige generalforsamling afholdes i 3. kvartal. Dette er beklagelsesvis ikke sket med 
årets generalforsamling.

Indkaldelse: 

Generalforsamling er blevet rettidigt indkaldt via mail til medlemmer samt på hjemmeside samt på 
Facebook.

Valg af dirigent:

Louis Illum Honoré

Valg af referent:

Helle Vestbæk Jellesen.

Bestyrelsens beretning:

Det har været et stille år i Veksø Skoles Venner. Det har været på de sociale arrangementer, hvor vi har haft 
den største aktivitet.

I sommers var vi med til at afholde Skt.Hans (der desværre næsten druknede i regnvejr) og i søndags 
d.27.11.2016, 1. søndag i advent, blev der afholdt den årlige juletræsfest, som VSV også er med til at 
arrangere. Begge arrangementer er i samarbejde med Frivillige Hænder i Veksø. Der er nu dannet en ny 
forening, ”By-arrangementer i Veksø”, der kører den samlede økonomi på disse to arrangementer.

Veksø Skole har søgt om at udvide med 5. og 6. klasse, grundet de færre børn. Dette er ikke accepteret. VSV 
har været i Dialog med Tanja (daglig leder), for at høre om der var noget VSV kunne være behjælpelige med, 
hvilket ikke var tilfældet.

Helle var oppe til forældremøde for 0. og 1.klasserne efter skolestart i sommers for at fortælle om Veksø 
skoles venner. Dette i håb om at få flere forældre med til de yngre årgange.

 



Forelæggelse af revideret regnskab (Lillian)

Kasserer Lillian Jensen fremlagde regnskabet, som revisor Claus Felby forventes at godkende ”på bagkant”.
Efterfølgende: Regnskabet er godkendt.

Der er bankgebyr på 600 kr. Det foreslås at undersøge mulighederne anden bank med mindre gebyr eller 
tale med Danske Bank. Lillian undersøger nærmere.

Det foreslås at der på hjemmesiden gøres opmærksom på at kontingentet er sat ned, da der er stadig er 
medlemmer der betaler 100 kr. i kvartalet mod de 50 kr. i kvartalet der blev vedtaget på sidste års 
generalforsamling.

Behandling af indkomne forslag:

Der er ikke kommet nogle forslag. Forslag skulle have været bestyrelsen i hænde senest 2 uger før 
generalforsamlingen. 

Forelæggelse af budget for det følgende år:

Budgettet blev fremlagt at Kasserer Lillian Jensen.

Indtægter forventes som i år og ikke yderligere udgifter end de faste. 

Helle forespørger på skolen, om de har ønsker til tilskud. 
Efterfølgende: Skolen er taknemmelig for henvendelsen og vender tilbage i starten af det nye år med  
eventuelle ønsker.
Fastsættelse af kontingent:

Fastholdes til 200 kr/år, svarende til 50 kr. i kvartalet.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter:

Helle Jellesen (formand)
Lillian Jensen (kasserer) 
Niels Samsø Nielsen
Kim Nyby (2015)
Peter Fjeldsted (2015)

Suppleanter:
Louis Honoré
Troels Hirtshals

Bestyrelsen efter generalforsamlingen:

Helle Jellesen (formand)
Lillian Jensen (kasserer) 
Niels Samsø Nielsen
Kim Nyby (2015)
Peter Fjeldsted (2015) –  Har skriftligt bekræftet at han indvilliger i at fortsætte, i det han var forhindret i at  
deltage. 
Suppleanter:
Louis Honoré
Troels Hirtshals



Det er tid til et ”generationsskifte”. Alle forhører sig rundt omkring, om der kunne være nogen der kunne 
have interesse i at gå ind i bestyrelsen. I så fald indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Dette gøres i 
så fald til foråret. 

Valg af en revisor samt en revisorsuppleant:

Claus Felby (revisor) – Har skriftligt bekræftet at han indvilliger i at fortsætte, i det han var forhindret i at  
deltage. 

Lars Bugge (revisorsuppleant) - Har skriftligt bekræftet at han indvilliger i at fortsætte, i det han var  
forhindret i at deltage. 

Eventuelt

Jacob Sterling og Anne Juncker sidder som administrator af Facebook. Dette blev undersøgt på mødet, i det 
det ikke var helt klart. 

Der er flere af de nuværende bestyrelsesmedlemmer der enten ikke længere har børn på skolen eller har 
børn på sidste årgang. Det vil derfor være fordelagtigt, hvis alle begynder at komme en glidende overgang i  
bestyrelsen. Der stilles mod en ekstraordinær generalforsamling til foråret, hvor nye repræsentanter kan 
vælges ind.

VEKSØ SKOLES VENNER
BUDGET 2016/2017

Nov.16 - Okt. 17

INDTÆGTER   

Medlemskontingenter 6.200
I alt 6.200

I ALT INDTÆGTER 6.200

UDGIFTER   

Bankgebyr 600
I alt gebyrer 600

I ALT UDGIFTER 600
   
ÅRETS RESULTAT Overskud 5.600



INDTÆGTER

Medlemskontingenter 7.350

I alt 7.350

I ALT INDTÆGTER 7.350

UDGIFTER

Gebyrer 600

I alt gebyrer 600

I ALT UDGIFTER 600

ÅRETS RESULTAT Overskud 6.750

RESULTAT TIDLIGERE ÅR:
2011/2012 (03.11.11-31.10.12) Overskud 7.450
2012/2013 (01.11.12-07.10.13) Overskud 12.902
2013/2014 (08.10.13-15.10.14) Overskud 7.723
2014/2015 (16.10.14-16.10.15) Overskud 5.764

Total tidligere år 33.839

Kasserer - Lillian Jensen Dato

Revisor - Claus Feldby Dato

VEKSØ SKOLES VENNER
ÅRSREGNSKAB 2015/2016

16.10.15-22.11.16
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