‘EKSØ SKOLES VENNER

Generalforsamling 4. april 2019
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
Forslag fra Niels: Kommunikation med medlemmer, skal vi forsat have en hjemmeside, eller skal vi
anvende Facebook og email? Hvor mange penge skal vi afsætte til ny hjemmeside?
-

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, Per
Gudmundsen.

Ad. i Valg af dirigent
Helle Jellesen valgtes til dirigent.
Ad. 2 Bestyrelsens beretning
Det har igen været et godt år for Veksø Skoles Venner forstået på den måde at det igen har 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 2018 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. Der var picnic uden
grill, men med musik og fadøl, og selvom man ikke måtte tænde bål fik lavet et kunstigt et med røgmaskine
og der var god tilslutning til arrangementet og godt vejr.
Vi var også igen med til at arrangere den årlige juletræsfest for børnene i multihallen med god
underholdning for de mindste. Også her sammen med Frivillige hænder.
I april deltog VSV i foreningsdagen i Veksø i Sognehuset.
I december måned stod VSV med Dennis i spidsen for en gaveindsamling, hvor børn på skolen donerede
noget af deres gamle legetøj. Der blev indsamlet 106 gaver, så det var imponerende. Årets modtager var
Egedal Mødrehjælp, og de var så rørt over arrangementet i forbindelse med morgensamlingen og sørgede
for at gaverne bliver distribueret videre i systemet.
Lidt til skolen er det også blevet til i det forgangne år. VSV har støttet udsmykning og hyggeområde for 5.
klasserne.
Foreningen er desuden blevet oprettet officielt i CVR-registeret som en frivillig forening:
CVR-nummer: 40176993
Foreningens navn: Veksø Skoles Venner
Adresse: Skibsted 110, 3670 Veksø Sjælland
Niels Samsø Nielsen
Email: vekso.skoles.vennergmaiI.com

Ad. 3. Forelæggelse af revideret regnskab
Niels gennemgik det revideret regnskab. VSV kom ud af 2018 med et overskud på 1.125 kr.
Primære udgift har ud over gebyrer til bank og hjemmeside været til indkøb til udsmykning og pallesofaer
til 5. klasse for 3.376 kr.

Ad. 4. Behandling af indkomne forslag
Niels har foreslået diskussion vedr. ny hjemmeside.
Vi går efter at få ny hjemmeside Niels Snakker med Søren Møller.

Ad. 5. Forelæggelse af budget for det følgende år
Niels forelagde budget for 2019. Der forventes ingen større udgifter i 2018.
Vi budgetter med et underskud på 4.728 kr. og tærer på vores opsparing på 43.416 kr for at kunne få lavet
en ny hjemmeside, men også anvende mere på skolen, fx et nyt område til skolens største elever.

Ad. 6 Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fastsættes til 100 kr.
Og ændres så der kun er et kontingent. Før har der været et kontingent for både folk med børn på skolen og
folk uden børn på skolen.

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

Bestyrelsessu ppleant:

Ledig

Bestyrelsessu ppleant:

Ledig

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

Lillian Jensen

Revisorsuppleant:

Hans-Erik Pedersen

Ad. 9 Eventuelt
Fordeling af opgaver i 2019:
Nyhedsmail:
Generalforsamling
Møder på skolen?
Dennis og Karen
Webmaster fly hjemmeside?
Kim og (Niels)
Ønskerfra Sko/en?
Dennis
Skt. Hans?
Helle og Niels. (Kim)
Jule træsfest?
Helle og Niels
Julegaver?
Dennis

Dennis Pedersen, Formand

Niels Samsø Nielsen, Kasserer

/LJ4
Karen Forsting, Bestyrelsesmedlem

Kim Nyby,

Jellesen, Bestyrelsesmedlem

VEKSØ SKOLES VENNER
ÅRSREGNSKAB 2018
01.01.18-31.12.18

INDTÆGTER
Medlemskontingenter
I alt

5.100
5.100

I ALT INDTÆGTER

5.100

UDGIFTER
Gebyrer
Pallesofaer, hynder

600
3.376

I ALT UDGIFTER

3.976

‘RETS RESULTAT

Overskud

1.125

Overskud
Overskud
Overskud
Overskud
Overskud
Overskud

7450
12.902
7.723
5.764
6.750
1.703

RESULTAT TIDLIGERE ÅR:
201112012 (03.11.11-31.10.12)

2012/2013
201312014
201412015
201512016
201 6/2017

(01.11.12-07.10.13)
(08.10.13-15.10.14)
(16.10.14-15 10.15)
(16.10.15-22.11.16)
(23.11.16-31.12.17)

Total tidligere år

Indestående Bank

42.292

=

Tidligere år

+

Årets resultat

43.417

!f
Kasserer Niels Samsø Nielsen
-

‘z:-4Revisor Lillian Jer(en
-

Dato

5/ç
-

Dato

VEKSØ SKOLES VENNER
BUDGET 2019

INDTÆGTER
Medlemskontingenter
I alt

5.100
5.100

I ALT INDTÆGTER

5.100

UDGIFTER
Gebyrer bank
Gebyr hjemmeside
Diverse mechandise
Oprettelse ny hjemmeside
Estimeret tilskud til skole

600
228
1.000
1.000
7.000

I ALT UDGIFTER

9.828

ÅRETS RESULTAT

Underskud

-4.728

