
Referat af skoleforeningens årsmøde 2021 

Fredag d.11. juni 2021 kl 18 på Vidarskolen 

Deltagere: Peter Jonas Thiesen; Kirsten Brandt; Ulla Engelbrecht; Yvonne Bæk; Robert Savi; Dorte 

Kopp Rasmussen; Jette Bebe Krog; Line Elmstrøm Lund og Rune Bratlann. 

 

1. Valg af dirigent og referent Ulla Engelbrecht blev valgt som dirigent og Rune Bratlann 

 som referent 

 

2. Formandens beretning v. Ulla Engelbrecht 

 

3. Forelæggelse af regnskab 2019 og 2020 ved Jette Bebe Krog 

 

Pga corona-restriktioner lykkedes det ikke at holde 

årsmøde i 2020. Derfor fremlagdes regnskab for 2 år. Der 

er brugt xxxxxx kroner på støtte til forskellige male og 

finish-opgaver i forbindelse med byggeriet – helt i tråd 

med den opsparing til byggeri af julebasarens overskud 

der foregik i en årrække. I 2021 er der yderligere lovet 

penge til opførelse af overdækkede terrasser i forbindelse 

med pavillonerne. 

 

4. Godkendelse af regnskab Regnskabet blev godkendt. 

 

5. Valg af revisor  Robert Savi ønskede ikke genvalg. Peter Thiesen blev valgt  

som ny revisor. 

 

6. Social bevidsthed   

Der er et ønske – både hos ledelsen, kollegiet og  

bestyrelsen om en øget mulighed for at kunne støtte helt særligt trængende elever økonomisk. 

Det havde vi en samtale om – der kom omkring både muligheden for at afsætte en vis del af 

skoleforeningens midler til dette; give forældrene mulighed for at donere særligt til dette 

formål; at skabe begivenheder der kunne tjene penge til dette og at basaren evt. bidrog med 

en andel af dennes overskud. Der foregår arbejde i den retning både i bestyrelsen og en lillle 

gruppe (2 forældre og 1 lærer). Under alle omstændigheder vil midlerne stadig være ret 

begrænsede, således at der kun kan gives støtte i ganske særlige tilfælde – og derfor vil det 

være helt væsentligt at fastlægge retningslinier for tildeling af en sådan støtte. Hidtil er det 

sket at skoleforeningen har støttet i særlige tilfælde efter indstilling fra skolens ledelse. 

 



7. eventuelt   intet til eventuelt. 

 

 

Referent: Rune Bratlann/Jette Bebe Krog 

 


