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Generalforsamling 2020 + 2021 per mail 
 

Dokument forberedt af Bestyrelsen:  Erling Trads, Claus Nielsen, Gitte Fly Bay 

 

DAGSORDEN: Status & Forslag fra Bestyrelsen: Ansvarlig: 

1. Valg af dirigent Punktet ikke relevant da generalforsamling foregår per mail.  --- 

2. Beretning Bestyrelsens formand Erling Trads har forberedt beretning om 
foreningens aktiviteter i 2019 og 2020. Beretningen i sin helhed 
er inkluderet i Bilag A og gældende sponsorliste i Bilag B.   

Eventuelle indsigelser fra foreningens medlemmer bedes 
fremsendt til bestyrelsen senest 11-04-2021. --- 

3. Fremlæggelse af 
revideret regnskab 

Bestyrelsens kasserer Claus Nielsen har forberedt regnskaber 
for 2019 og 2020.  
Begge regnskaber er reviderede, godkendte og underskrevet af 
foreningens revisorer: Birgit August og Niels Jørgen Odgaard. 
De to regnskaber er inkluderet i Bilag C. 

Eventuelle indsigelser fra foreningens medlemmer bedes 
fremsendt til bestyrelsen senest 11-04-2021. --- 

4. Kontingent Bestyrelsen foreslår fastholdelse af kontingentet på 50 kr per år 
for personligt medlemskab og 100 kr per år for 
husstandsmedlemsskab.  

Eventuelle indsigelser fra foreningens medlemmer bedes 
fremsendt til bestyrelsen senest 11-04-2021. --- 

5. Valg af bestyrelse Fra bestyrelsen var Claus og Gitte på valg i 2020 og Erling er 
på valg i 2021. Alle er villige til genvalg, så bestyrelsen foreslår 
at fortsætte uændret frem til næste generalforsamling i 2022. 

Med mindre, nogen opstiller sig selv som modkandidat senest 
11-04-2021 betragtes bestyrelsens forslag som godkendt. --- 

6. Valg af suppleanter Bestyrelsen foreslår genvalg af Anna-Marie Kaufmann Nielsen 
og Gert Jensen, der begge har erklæret sig villige til genvalg. 

Med mindre, nogen opstiller sig selv som modkandidat senest 
11-04-2021 betragtes bestyrelsens forslag som godkendt. --- 

7. Valg af 2 revisorer Bestyrelsen foreslår genvalg af Birgit August og Niels Jørgen 
Odgaard, der begge har erklæret sig villige til genvalg. 

Med mindre, nogen opstiller sig selv som modkandidat senest 
11-04-2021 betragtes bestyrelsens forslag som godkendt. --- 

8. Indkomne forslag Ingen indkomne forslag. --- 

9. Eventuelt Punktet udgår da generalforsamling foregår per mail. 

Kommentarer og gode forslag er dog altid mere end velkomne.  --- 
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Bilag A: 2019 + 2020 Årsberetninger v/Formand Erling Trads: 
 
 
 
Beretning - Suldrup skoles venner 2019 og 2020 
 
Overordnet vil jeg godt her allerede konkludere, at det fra alle sider fortsat er blevet bakket flot op 
omkring foreningen. 
 
Lad mig nævne i stikord og derefter uddybe. 
Skolen – medlemsstigning – sponsorer – pressen – positive tilkendegivelser. 
 
Om Skolen – det gælder såvel elever, medarbejdere som ledelse – Her møder vi altid glæde og 
hjælpsomhed af enhver art. Pga corona i året 2020 har aktiviteterne været mindre. 
 
Medlemmer. I forhold til sidste år har vi haft en mindre stigning. Nogle går fra, andre kommer til. 
Sådan vil det altid være. 
I forbindelse med skolestart i august har vi været repræsenteret i ”indskolingens kaffepause” og her 
er vores primære medlemstegning. Også her bliver vi taget godt imod. 
 
Sponsorer. Alle tidligere har gentegnet - Herfra skal lyde en stor tak til jer sponsorer (se Bilag B). 
 
Vi vil naturligvis gerne vise vores ansigt udadtil. Her er vi glade for pressens omtaler – primært sker 
det gennem skolen. 
 
Indtægterne fra medlemmer og sponsorer skal jf. vedtægterne komme skolens elever til gode på den 
ene eller anden måde. Helst gennem en ansøgning, der i hvert enkelt tilfælde bliver vurderet særskilt 
af bestyrelsen. 
I nogle tilfælde har bestyrelsen selv taget initiativ til f.eks. 1 arrangement for hele eller dele af skolens 
elever. 
 
Hvad har vi så i årets løb udbetalt eller givet penge til? 
 
2019: 

• Skolefest/gevinster – 3. kl. 

• Skolefest/gevinster – 5. kl 

• Flødeboller, lærernes dag 

• Teater, 9. kl 

• Blomster (månedens buket leveret til personalerummet på skolen) 

• SFO – Zoo 

• Kagemand 

• Trivselsløb 

• Madlejr 

• Blomster – sygdom 
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2020: 

• Bus, Fårup sommerland 

• Is. Fårup sommerland 

• Blomster (månedens buket leveret til personalerummet på skolen) 

• Kørsel – madlejr 

• Pølsevogn – skolefest 

• Bus – Sortebakkeskolen/teater 

• Blomster 
 
Som det fremgår af regnskabet (se Bilag C), har vi pt midler, der venter på ansøgning/ansøgninger. 
 
Ved denne lejlighed vil jeg gerne rette en stor tak til jer Gitte og Claus for et godt og frugtbart 
samarbejde. Vi har holdt flere bestyrelsesmøder samt det løse, og altid har det været en fornøjelse at 
være sammen med jer. Tak for det. 
 
Til slut vil jeg også gerne rette en stor tak til alle vores medlemmer. 
 
Erling 

  

http://www.suldrupskole.dk/
http://www.suldrupby.dk/


Suldrup Skoles Venner    

 

Find os på www.suldrupskole.dk & www.suldrupby.dk  

 

Bilag B: Gældende Sponsorliste: 
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Bilag C: 2019 + 2020 Regnskaber v/Kasserer Claus Nielsen 
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