Referat
Generalforsamling 27.04.2022
Dagsorden:
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
Deltagere: Kim Nyby, Dennis Pedersen, Niels Samsø Nielsen, Karen Forsting, Per Gudmundsen
Fraværende: Heidi Schwartz, Henrik Nexøe, Anne Rudat.

Ad. 1 Valg af dirigent,
Niels Samsø Nielsen blev valgt til dirigent og referent.

Ad. 2 Bestyrelsens beretning
Kære alle.
Året 2021 var ligesom det foregående år præget af Corona, som medførte nedlukninger og aflysninger.
Det betød også at aktiviteten fra foreningens side blev begrænset, men alligevel fik vi markeret os ved
enkelte lejligheder.
Vi var medarrangør af årets Sankt Hans på kilen og juletræsfest i hallen for børnene og dermed med til at
lukke året pænt af.
Året var også hvor vi i foreningen valgte at bruge en del af vores opsparing og dermed lave et ”budgetteret
underskud” i foreningen. Det skete ved, at vi støttede skolen og Sfo’en med 3 nye bordebænkesæt til den
nye bålhytte, der er opført ved siden af søen. Vi håber at der bliver passet på dem og at de bliver til gavn for
de mange brugere.

Ved generalforsamlingen i juni måned besluttede vi at foreningen fremover ville ligge noget i dvale og
deltage ved de aktiviteter vi allerede var i, og så øge vores medlemmer, så vi kunne aktivere byen bedre,
hvis der skulle blive behov for det.

Vi ser dog ikke ind i hverken en skolelukning eller reducering, tværtimod. Skolen har aldrig før haft så stor
opbakning målt i antal elever og er ved at vokse ud af sine rammer. Derfor bliver det også vigtigt, at vi
fremover er med til at sikre og gøre kommunen opmærksom på, at der kan blive behov for en udbygning,
både kvadratmeter på skolen, samt at udearealerne følger med, så der er noget til alle aldersgrupper. Der
er nemlig ikke sekt noget siden vi også fik 5. og 6. klasse på skolen.
Selvom årets nytårskur blev aflyst så forhindrede det ikke at årets kanonkuglepris blev uddelt. Årets
prismodtager blev lærer Anette da Cruz for sin alternative matematik under den første coronanedluknning,
hvor hendes klasse måtte flytte lokation og derfor blev flyttet til Veksø Sognehus og begrebet
dødsmatematik blev født.
Ønsker man at være medlem af bestyrelsen i Veksø Skoles Venner så er der fortsat plads, selvom pladserne
er eftertragtet så skriv endelig til os.
Tak til alle dem, der har bidraget økonomisk til foreningen. Alt tæller i det samlede regnskab, også hvis vi
fortsat skal kunne støtte gode formål til gavn for børnene.
Det er også fortsat muligt at støtte op om foreningen økonomisk med et bidrag. Dette kan indbetales til
konto 1551 0011009840. Bidraget bestemmer I selv, intet er for småt.
Mange hilsner
Dennis Roland Petersen
Formand, Veksø Skoles Venner

Ad. 3. Forelæggelse af revideret regnskab
Niels gennemgik årets regnskab,
Udgifter til drift af hjemmeside og bank tager en stor del af indtægterne.
Medlemsbetalinger er faldet lidt. Se Bilag 1

Ad. 4. Behandling af indkomne forslag
Karen Forsting har via Borgerlauget efterspurgt en nytilkommen yngre familie, som kunne medvirke i kort
film om Veksø. Dennis spørger for sig.

Ad. 5. Forelæggelse af budget for det følgende år
Budgettet fastsættes som for 2021.
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
Bestyrelsen fra 2021 blev genvalgt.
Efter valg konstituerede bestyrelsen sig, og består nu af;
Formand:
Kasserer:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsesmedlem:
Bestyrelsessuppleant:
Bestyrelsessuppleant:

Dennis Pedersen
Niels S. Nielsen
Kim Nyby
Anne Rudat
Heidi Schwartz
Henrik Nexøe Langsted
Ledig

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

Hans-Erik Pedersen

Revisorsuppleant:

Lillian Jensen

Bilag 1

Bilag 2

