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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. Lukning af Veksø Skoles Venner 

10. Eventuelt 

Deltagere: Helle Jellesen, Kim Nyby, Dennis Pedersen, Niels Samsø Nielsen, Henrik Nexøe, Anne Rudat 

Fraværende: Karen Forsting, Heidi Schwartz. 

Ad. 1 Valg af dirigent,  
Henrik Nexøe blev valgt til dirigent. Niels Samsø som referent. 

 

Ad. 2 Bestyrelsens beretning 

Så blev det nytår og forhåbentlig går vi ind i et nyt år, hvor vi kan få lov til at være flere mennesker 

sammen. Corona har i hvert tilfælde haft stor indflydelse på de arrangementer, som vi er med til at stå for i 

løbet af året, ligesom det sikkert har haft for mange andre mennesker. 

Onsdag d. 11 marts 2020 var der generalforsamling i Veksø Skoles Venner på Veksø Skole, og det skulle vise 

sig at blive en dag, som forandrede Danmark med eet, for det blev nemlig også dagen, hvor Danmark 

lukkede ned for første gang, og ingen vidste, hvad det kom til at betyde eller ville have af indvirkning på 

vores arbejdsliv og sociale liv og børnenes skoletid. 

Da vi nåede hen mod sommeren begyndte Danmark så småt at åbne op, men blot for senere på året at 

lukke ned igen. 

Derfor blev både Sankt Hans, børnenes juletræsfest og indsamling af julegaver aflyst i 2020, selvom der ikke 

var noget, vi hellere ville være med til at arrangere. Nytårskuren og uddeling af kanonkugleprisen, som 

plejer at ske her i januar måned, er ligeledes blevet aflyst. 

Men her i mørket ser vi langsomt frem mod lyset og forhåbentlig bedre tider. 

Vi håber, at vi igen i 2021 kan være med til at lave nogle arrangementer til glæde for skolen, byen og 

børnene. 



Ad. 3. Forelæggelse af revideret regnskab 
Niels gennemgik årets regnskab,  

Udgifter til drift af hjemmeside er steget, mens udgifter til bank er faldet.  

Medlemsbetalinger er kun faldet lidt. Se Bilag 1 

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

Ad. 5. Forelæggelse af budget for det følgende år 
Budgettet fastsættes som for 2020.  

Der budgetteres med underskud for at kunne støtte skolens så meget som muligt. 

Se Bilag 2 

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

Ad. 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter ifølge § 7 
To nye forældre havde meldt sig til bestyrelsen.  

Det er med stor glæde at vi kan byde velkommen til Anne Rudat, Heidi Schwartz og Henrik Nexøe Langsted. 

Og stor tak for en mangeårig indsats i foreningen til Helle Jellesen og Karen Forsting. 

Efter valg konstituerede bestyrelsen sig, og består nu af; 

Formand:  Dennis Pedersen 

Kasserer:  Niels S. Nielsen 

Bestyrelsesmedlem: Kim Nyby  

Bestyrelsesmedlem: Anne Rudat   

Bestyrelsesmedlem: Heidi Schwartz    

Bestyrelsessuppleant: Henrik Nexøe Langsted   

Bestyrelsessuppleant: Ledig 

 

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

Revisor:  Hans-Erik Pedersen  

Revisorsuppleant: Lillian Jensen 

 

 Ad. 9. Lukning af Veksø Skoles Venner 
 

Det blev debatteret, om foreningen skulle lukkes. 

Baggrunden er, at det har været svært at få nye medlemmer og forældre, der har børn på skolen til at 

melde sig til bestyrelsen og hjælp til diverse arrangementer. 

En årsag til det manglende engagement kan være at Veksø Skole ikke på kort sigt er truet af lukning, som 

det var tilfældet da foreningen blev stiftet. 

Det blev besluttet ikke at lukke foreningen. 



Men at der skal gøres en aktiv indsats for at få kontakt til nuværende forældre på skolen for at ramme de 

rigtige personer med information om foreningen.  

 

Det blev besluttet at gøre en mere aktiv indsats for at indsamle mail-adresser på forældre med børn på 

skolen. 

 

 

Ad. 10. Eventuelt 

Vi prøver at bruge byfesten til at indsamle kontaktoplysninger på nye medlemmer. 
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