Referat
Generalforsamling 11.03.2020
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Forelæggelse af budget for det følgende år
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter ifølge § 7
8. Valg af en revisor samt en revisorsuppleant
9. Eventuelt
Deltagere: Helle Jellesen, Kim Nyby, Dennis Pedersen, Karen Forsting, Niels Samsø Nielsen.

Ad. 1 Valg af dirigent
Helle Jellesen

Ad. 2 Bestyrelsens beretning
INDSÆT

Ad. 3. Forelæggelse af revideret regnskab
Niels gennemgik årets regnskab, som havde et lille overskud. Der var budgetteret med et underskud.
Overskuddet skyldes at der ikke var givet så store tilskud til skolen som forventet, bla. Pga. skolen brændte
ned.
Medlemsbetalinger var kun faldet lidt selvom kontingentet blev halveret i 2019.

Ad. 4. Behandling af indkomne forslag
Ingen indkomne forslag.

Ad. 5. Forelæggelse af budget for det følgende år
Budgettet fastsættes som for 2019. Der budgetteres med underskud for at kunne støtte skolens så meget
som muligt.
Der arbejdes på at reduceret gebyr til bank ifbm. med etablering af ny foreningskonto.

Ad. 6 Fastsættelse af kontingent
Ingen ændringer, dvs. et årligt kontingent på 100 kr.

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

Dennis Pedersen

Kasserer:

Niels S. Nielsen

Bestyrelsesmedlem:

Kim Nyby

Bestyrelsesmedlem:

Helle V. Jellesen

Bestyrelsesmedlem:

Karen Forsting

Bestyrelsessuppleant:

Ledig

Bestyrelsessuppleant:

Ledig

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

Lillian Jensen

Revisorsuppleant:

Hans-Erik Pedersen

Ad. 9 Eventuelt
Arrangementer:
VSV laver et arrangement til Veksø Byfest 3. weekend i august: snobrødsbagning og evt. maling af legehuse
igen, hvis vejret tillader det.
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.
Oprettelse af ny bankkonto og mobilepay:
Der arbejdes på få etableret ny bankkonto med mulighed for mobile pay. Håbet er derved, at flere husker
at indbetale kontingent.
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:
Der arbejdes på få opdateret foldermateriale.
Hvad rør sig på skoleområdet?
Dennis orienterer om at der bliver oprettet to spor på de nye børnehaveklasser på Veksø Skole.
Det synes bestyrelsen naturligvis er super godt.

