Generalforsamling 9. november 2017 – Beslutningsreferat.
Dagsorden
•

Velkomst ved formanden

•

Årets aktiviteter ved bestyrelsen

•

Regnskab

•

Gennemgang af ændringsforslag til vedtægter samt afstemning

•

Diverse

•

Kaffe og brunsviger

Velkomst ved formanden
Formanden gav en kort gennemgang af hvor vi startede og hvor vi gerne vil hen.
Årets aktiviteter
En kort præsentation af bestyrelsen ved Pia Thing, hvorefter bestyrelsen præsenterede årets
aktiviteter.
Uge 5. 2017 markedsdag på skolen
19. august 2017 Aktivitetsdag på skolen
Uge 42 2017 Rydning af træer og buske (Arealet mellem sti og skole)
et samarbejde mellem boldklubben, foreningen og Jerry Vinther (V)
Kommende arrangementer tæller bl.a.
26. november 2017 Juletræsfest & Banko
Januar 2018 Zumba
Kasséren fremlagde og gennemgik regnskabet. Godkendt (bilag)

Gennemgang og afstemning af fremsatte forslag til ændringer i
vedtægterne:
1.

Tegningsret for foreningen - formand og kasser – Vedtaget

2.

Betalinger - alle udgående, godkendes af både formand og kasser - Vedtaget

3.
Arrangementer - alle arrangementer skal godkendes af både formand og kasser skriftligt
inden der bruges resurser og/eller penge på arrangementet
a.

Max beløb for hvert enkelt arrangement skal fastsættes før godkendelse kan gives.

- Vedtaget
4.

Stemmeberettigede i foreningen er alle medlemmer med gyldigt (betalt) medlemskab.

- Vedtaget
5.

Forslag til ændring af §2 - Foreningens formål - Vedtaget

a.

Lokalt samfund - Søhus er et fedt sted at bo

b.

Skole - Danmarks bedste skole

c.

Integration til erhvervsliv og foreninger

Søhusskolens Venner har til formål at tilvejebringe økonomiske midler og menneskelige
ressourcer, som direkte medvirker til at skabe de bedst mulige rammer for virksomheder,
foreninger og borgere og skolen i Søhus– rammer som fremmer den lokale udvikling, fællesskab,
trivsel, sundhed, læring og dermed styrker den lokale identitet.
6.

Alle nye tiltag og projekter kommunikeres på hjemmesiden - Vedtaget

7.

Ændringsforslag til §5 stk. 2

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer – 2 forældrerepræsentanter, 1
forældrerepræsentant fra skolebestyrelsen, 2 repræsentanter fra skolen.
Foreslås ændret til:
Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer – 4 valgte, 1 repræsentant fra skolen,
derudover vælges 1 suppleant. - vedtaget
8.
Ændringsforslag til §5 stk. 2 - Skolen repræsenteres i bestyrelsen med én person. – ikke
vedtaget
9.

Forslag til ændring af foreningsnavn: Søhus & Skolens Venner - Vedtaget

10. Forslag til omskriv af vedtægter: §5 stk. 3
Tidsperioder
Medlemmer af bestyrelsen: vælges for en periode af 1 år
Formand & Kassér: vælges for en periode af 2 år -- Vedtaget
11. Forslag til ændring af ordlyd i §6 - - Vedtaget
Nuværende ordlyd:
Der udpeges 1 kassér blandt medlemsgruppens forældre i henhold til §3. Den daglige
administration af støtteforeningens formue varetages af Søhusskolens sekretariat.
Foreslås ændret til:
Der udpeges 1 kassér blandt bestyrelsens medlemmer i henhold til §5. Den daglige administration
af støtteforeningens formue varetages efterfølgende af kasséren.
12. Foreslået ændring til §7 1. afsnit - Vedtaget
Nuværende ordlyd:
Den økonomiske støtte kan først træde i kraft efter brug af det kommunale tildelte budget, dvs. at
støtteforeningens støtte altid vil skulle være en gave, som tildeles efter konkret ansøgning stilet til
bestyrelsen for støtteforeningen. Det er alene støtteforeningen, der behandler ansøgninger.
Ansøgninger der imødekommes skal henholde sig til formålet.
Foreslås ændret til:
Den økonomiske støtte, kan tildeles efter konkret ansøgning stilet til bestyrelsen. Det er alene
bestyrelsen der varetager og behandler den enkelte ansøgning. Ansøgninger der imødekommes,
skal henholde sig til foreningens formål.
13. Ændringsforslag til §7 2. afsnit - vedr. referater af møder. – ikke vedtaget
Beslutningsreferater - gemmes i foreningens OneDrive og skal ikke på hjemmesiden.
14. Forslag til ændring af ordlyd §9 vedr. kontingent: - Vedtaget
Nuværende ordlyd:
Som medlem betaler man 100kr. pr. husstand, pr. skoleår.
Forslås ændret til
Som medlem betaler man 100kr. pr. husstand pr. år

15. Ændringsforslag til §11 - Vedtaget
Beslutning om foreningens ophør eller likvidation skal ske på samme måde som
vedtægtsændringer. Ophør af SøhusSkolensVenner skal varsles med dagsorden omfattende kun
dette punkt og fremsættes med 1 måneds frist for hele skolens forældrekreds.
Forslås ændret til
Beslutning om foreningens ophør eller likvidation skal ske på samme måde som
vedtægtsændringer. Ophør af SøhusSkolensVenner skal varsles med dagsorden omfattende kun
dette punkt og fremsættes med 1 måneds frist på foreningens hjemmeside og Facebook gruppe.
Diverse
Fremadrettet handlemåde for eventplanlægning
-

Der er oprettet formularer til at sikre dette sker ens hver gang

Hvordan sikrer vi registrering og håndtering af betalende medlemmer
-

Der arbejdes på en digitalløsning der skal afhjælpe det nuværende analoge system

Bilag:

