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Referat fra Generalforsamling – 21. marts 2022 kl. 19:00 (på Suldrup Skole) 

 

Tilstede:  Bestyrelsen samt yderligere to medlemmer 

Referent:  Gitte Fly Bay 

 

DAGSORDEN: REFERAT: Ansvarlig: 

1. Valg af dirigent Birgit August blev foreslået som dirigent og valgt. 
Birgit takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen 
er lovligt indvarslet senest 14 dage forud for generalforsamlingen 
via e-mail til medlemmerne og annoncering på skolens og byens 
hjemmesider, infotavler og Facebook sider. 
Dirigenten gav ordet til formanden for beretning. --- 

2. Beretning Efter aflysning af generalforsamling i 2020 pga Corona og 
afholdelse af ”generalforsamling per mail” i 2021 for både 2020 og 
2021 er det nu endeligt muligt at afholde generalforsamling på 
almindelig vis igen. 
 
Erling aflagde beretning, og udtrykte taknemmelighed over, at 
foreningen mødes fortsat med stor velvilje fra alle – også igennem 
Coronatiden.  
Konkret nævnte Erling bl.a.: 

• at der fortsat er en lille medlemsfremgang 

• at alle sponsorer har gentegnet og at der er kommet en ny til 

• at vi på skolen altid bliver mødt med glæde og hjælpsomhed 

• hvad foreningen har støttet i det forgangne år 
 
Foreningens fortsatte eksistensberettigelse blev drøftet på 
baggrund af det beskedne antal ansøgninger. Årsagen kan dog 
være relateret til Corona, og vi vil følge udviklingen hen over året.   
 
Beretningen blev debatteret og godkendt af de fremmødte, og er 
vedlagt i sin helhed som bilag A i forlængelse af dette referat. 
Gældende sponsorliste er vedlagt som bilag B.  --- 

3. Fremlæggelse af 
revideret regnskab 

Claus uddelte og gennemgik regnskabet, og regnskabet er 
vedlagt som bilag C til dette referat. 
Revisorerne havde på forhånd revideret og godkendt regnskabet, 
og alle fremmødte kunne godkende det fremlagte regnskab. --- 

4. Kontingent Bestyrelsen foreslog at fastholde kontingentet på det nuværende 
niveau med 50 kr per år for personligt medlemskab og 100 kr per 
år for husstandsmedlemsskab.  
Dette forslag blev godkendt af alle fremmødte. --- 

5. Valg af bestyrelse Fra bestyrelsen var Claus og Gitte på valg.  
Begge var villige til genvalg og blev valgt til bestyrelsen. --- 

6. Valg af suppleanter Både Anna-Marie Kaufmann Nielsen og Gert Jensen havde givet 
tilsagn om villighed til genvalg, og blev genvalgt som suppleanter. --- 
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7. Valg af 2 revisorer Birgit August accepterede genvalg som revisor, og blev valgt, og 
Svend Erik Pedersen blev valgt som afløser for Niels Jørgen 
Odgaard.  
Vi siger mange tak til Niels Jørgen Odgaard for de mange år, han 
har fungeret som revisor for foreningen. --- 

8. Indkomne forslag Ingen indkomne forslag. --- 

9. Eventuelt Intet specifikt at rapportere under dette punkt, så dirigenten 
sluttede med at give ordet til formanden for afsluttende 
bemærkninger.  
Erling takkede Birgit for at løse opgaven som dirigent, og lukkede 
den formelle del af mødet.  
Herefter som vanligt kaffe og kage.  --- 
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Bilag A: 2021 Årsberetning v/Formand Erling Trads: 
 

Beretning – Suldrup Skoles Venner – 21. marts 22 
 
Velkommen til dette års generalforsamling i Suldrup skoles Venner. 
Den ordinære generalforsamling i 2021 blev først udsat og senere aflyst efter udsendelse af 
generalforsamlingsdokument. 
På trods af de udfordringer som både skolen, det omgivende samfund og byens borgere har været 
ramt af de seneste par år med Corona pandemi, har vi som vanligt overalt mødt stor interesse og 
velvilje fra medlemmer og sponsorer, og det er vi meget taknemmelige for 
 
Medlemmer.  I forhold til sidste år har vi haft en fortsat 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. Vejret var med os på dagen: 
Elever og forældre var i klasserne, hvilket gav en fin medlemstilgang. Tak for det 
Sponsorer. Her nævnes navnene, jvf. aftale. 
Alle tidligere har gentegnet - - 1 ny er kommet til. 
Herfra skal lyde en stor tak til jer sponsorer. 
Om skolen – det gælder såvel elever, medarbejdere som ledelse – Her møder vi altid glæde og 
hjælpsomhed af enhver art. 
 
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. 
 
Hvad har vi så i årets løb udbetalt eller givet penge til? 
Her kan jeg nævne: 

• Kagemand til personaledag for både personale og elever. 

• Numse kælke 

• Præmie i forbindelse med Jættestuefesten 

• Personalebuket 
 
Vi har i bestyrelsen diskuteret problematikken omkring det lave antal ansøgninger. Skyldes det evt. 
Corona situationen? Eller er der intet behov. 
Jeg har forelagt problemet på skolen og Gitte har udsendt mail med opfordring til støtteansøgninger 
til de relevante – elevråd, skoleledelse, personale og trivselsambassadører. 
Men 
Hvis der fortsat ikke kommer flere ansøgninger end i de seneste år, så skal vi til at overveje 
foreningens fortsatte eksistensberettigelse 
 
Jeg gerne rette en stor tak til jer Gitte og Claus for et godt og frugtbart samarbejde. Vi har holdt 2 
ordinære møder 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 
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Bilag B: 2021 Sponsorliste: 
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Bilag C: 2021 Regnskab v/Kasserer Claus Nielsen 
 

 
 

--- SLUT --- 
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