”Suldrup skoles
Venner”
Stiftet i september 2011

Foreningens formål er at:

•Støtte op omkring en af byens livsnerver – skolen – fra sidelinjen
•Yde støtte efter ansøgning til aktiviteter, der kan forbedre hverdagen for skolen.
•Samarbejde med skolen, skolebestyrelse og elevråd.

Til
Medlemsstatus &
Sponsor liste

Du kan også
blive medlem eller sponsor
eller
ansøge om støtte fra
foreningen
Læs mere i vores folder

Suldrup Skoles Venner

Sponsorliste
Ajourført Suldrup 29.03.2021

Jætte-Byg

Statsaut.
fodterapeut
Jytte Lyngberg

Aamann &
Fischer

Suldrup Pizza &
Burger House

Lars Pedersen
& Søn

Suldrup
Maskinforretning

Jutlander Bank

Ronald Lund
MUSIK

Støvring VVS

IK Frem, Sønderup /
Suldrup

Stensbohallens
Cafeteria

KM Tegneteknik og
byg

SPAR Suldrup

L.F. Automobiler

Sønderup
Landkøkken

Frisian Salonen

Olesens
Busser

Suldrup Autoteknik

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

Du kan blive medlem af
”Suldrup Skoles Venner”

Du kan blive sponsor for
”Suldrup Skoles Venner”

Kontingentet er fastsat til:
Enkeltmedlem: 50,- DKK
Husstandsmedlem: 100,- DKK

Som beskrevet i vedtægterne …
… drives foreningen for midler fra
medlemskontingent og midler skaffet
til veje af bestyrelsen. Bidrag fra
sponsorer er en af de måder hvorpå
bestyrelsen kan skaffe midler.

(Se vedtægterne angående stemmeret)

Hvis du ønsker at tegne medlemskab
af ”Suldrup Skoles Venner” skal du
kontakte et af de tre medlemmer af
bestyrelsen (kontaktdetaljer findes
andetsteds i denne folder).
Herefter vil du mod betaling af
kontingent for første års medlemskab
blive registreret som medlem og få
udleveret et medlemskort.
Kontingent for efterfølgende år vil
blive opkrævet fra foreningens side.

• Bortkomne medlemskort kan erstattes ved
henvendelse til bestyrelsen.
• Fundne medlemskort bedes afleveret til
bestyrelsen

Stiftet i september 2011

Bidrag fra sponsorer kan være store
eller små, og de kan f.eks. bruges til:
• de samme ting, som
medlemskontingent bruges til
• et lettere traktement ved et
arrangement – f.eks. en mad til
generalforsamlingen
• materiale til foreningen
Sponsorer vil blive nævnt på vores
hjemmeside og i forbindelse med
de arrangementer eller den donation,
som deres sponsorat har været
med til at finansiere.
Sponsorerne vil i udgangspunktet
ikke blive nævnt med beløb.
Hvis du ønsker at blive sponsor,
bedes du kontakte bestyrelsen
Find os på: www.suldrupby.dk og www.suldrupskole.dk

Foreningens formål er at:

Version 07, 05-04.2021

Bemærk:

”Suldrup skoles
Venner”

• Støtte op omkring en af byens
livsnerver – skolen – fra
sidelinjen
• Yde støtte efter ansøgning til
aktiviteter, der kan forbedre
hverdagen for skolen.
• Samarbejde med skolen,
skolebestyrelse og elevråd.

Du kan ansøge om støtte fra
”Suldrup Skoles Venner” til
aktiviteter, der kan forbedre
hverdagen for skolen.
Hvis du mener, at du kunne være
berettiget til at modtage støtte, bedes
du sende en ansøgning eller henvende
dig personligt til et af de tre
medlemmer af bestyrelsen.
Din ansøgning vil herefter blive
behandlet af den samlede bestyrelsen,
og du vil få besked snarest derefter.

Kontaktdetaljer:
Bestyrelse:
• Formand: Erling Trads
Telefon: 23317822
e-mail: erlingtrads@live.dk
•

Kasserer: Claus Nielsen
Telefon: 98378585
e-mail: nielsensuldrup@outlook.dk

•

Sekretær: Gitte Fly Bay
Telefon: 20763602
e-mail: gitte@flybay.dk

Kontonummer: 9218 2070912085
CVR/SE-nummer: 41 67 40 67
MobilePay BOX-nummer: 6656PK

Vedtægter for
”Suldrup Skoles Venner”:
§ 1.
Navn.

§6.
Generalforsamling.

Navnet er ”Suldrup skoles Venner”.

Ordinær generalforsamling holdes inden udgangen af marts.
Indkaldelse til generalforsamling med 2 ugers varsel ved
annoncering på byens og skolens hjemmeside samt via e-mail til
medlemmer.
Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende
punkter:
1. Valg af dirigent.
2. Beretning.
3. Fremlæggelse af revideret regnskab.
4. Kontingent
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af suppleanter
7. Valg af 2 revisorer.
8. Indkomne forslag. – skal afleveres skriftligt til
formanden senest 7 dage før generalforsamling.
9. Eventuelt.

§ 2.
Formål.
Støtte op omkring en af byens livsnerver – skolen – fra
sidelinjen
Yde støtte efter ansøgning til aktiviteter, der kan forbedre
hverdagen for skolen.
Samarbejde med skolen, skolebestyrelse og elevråd.

§ 3.
Medlemmer.
Som medlemmer kan optages alle interesserede.
Enkeltmedlemmer eller husstandsmedlemmer.
Alle medlemmer over 16 år er stemmeberettigede.

§ 4.
Bestyrelsen.
Foreningens bestyrelse består af 3 medlemmer, der vælges for
2 år ad gangen.
Lige år vælges 2 medlemmer, ulige år vælges 1 medlem.
Derudover vælges der hvert år 2 suppleanter og 2 revisorer for
et år ad gangen.
Bestyrelsen konstituerer sig selv årligt med formand, kasserer
og sekretær.
Der føres protokol over møderne. Formanden og kassereren
tegner foreningen.

§ 5.
Økonomi.
Foreningen drives for midler fra medlemskontingent og midler
skaffet til veje af bestyrelsen.
Foreningens formue skal indestå på en oprettet konto i
pengeinstitut.
Regnskabsår følger kalenderår.
På generalforsamlingen fremlægges et revideret og
underskrevet regnskab.
Kontingentet fastsættes af generalforsamlingen, gælder for et
kalenderår og opkræves forud for regnskabsårets begyndelse.

Find os på: www.suldrupby.dk og www.suldrupskole.dk

§ 7.
Opløsning.
Ophører foreningen af en eller anden grund, overføres eventuel
formue til Suldrup skoles elevråds konto.

§ 8.
Vedtægter
Ændringer kan kun vedtages på foreningens årlige ordinære
generalforsamling, når over halvdelen af de fremmødte stemmer
herfor.

Vedtægterne er vedtaget på stiftende generalforsamling
20.09.2011.

____________________
Grete Pedersen

____________________
Birgit August

