
Bestyrelsens beretning torsdag den 25. juni 2020 

  
Skrotindsamling. 

Skrotcontaineren   

Vi har fået en konto ved SCANDINAVIAN METALS A/S. Dette betyder, at alle fremover kan aflevere 

deres skrot i Hammel og donere pengene til Skolekredsen.  

Der er i det forgange år kommet lidt ind, men vi skal have det gjort mere kendt at man har 

muligheden. 

Sponsorgaver 

Skolekredsen har i år fået en ny popcornmaskine. Den gl havde udtjent sin værnepligt. All you need 

tømreren har sponsoreret den nye maskine og det skal der lyde en stor tak for.  

Kontingent/medlemmer. 

Salg af medlemskaber til Skolekredsen.  

Vi er i år startet op med at samarbejde med skolen vedr. medlemmer. Skolen sender automatisk en 

opkrævning til alle forældre både på skolen og i Livstræet. Dette sker i oktober hvert år. Det er en 

opkrævning på 200 kr. og giver husstanden 1 stemme til generalforsamling. Forældre skal aktivt 

udmelde sig, hvis de ikke ønsker dette medlemskab. Der har i år været en forsinkelse på 

opkrævningen, grundet Ingers ansættelse på skolen. Men efter tæt samarbejde med Inger, er der nu 

ved at være styr på tingene. Fremadrettet kommer opkrævningen til oktober.    

Ud over forældre har vi ca. 15 husstande i byen som bakker op om, at vi har en skole og skolekreds. 

Vi beholder stadig vores firma og forenings medlemskaber.  

 

Arrangementer. 

2019 startede traditionen tro med fastelavn. Det var rigtig flot besøgt og vi havde alle en hyggelig dag. 

Fastelavn er ikke et arrangement, der giver det store overskud, men det er god dag, for de små børn 

fra især Livstræet og det er lige så vigtigt, som overskuddet.  

Derudover har vi haft vores colabal på skolen.  

Fredag uge 41 stod dagen på Sponsorræs- En dag som både børn og voksne ser frem til. Det er 

skolernes årlige motionsdag, som vi i skolekredsen har fået lov at være tovholdere på.  

Som noget nyt i 2019 lagde vi alle kræfter i Halloween på slottet. Det krævede rigtig mange 

planlægnings- og administrations timer samt kræfter hele den weekend. Det var det hele værd. Vi 

havde ca. 300 besøgende i dag tid og 180 børn til colafest om aftenen sammen med deres forældre 

som hang ud i forældre cafeen. Det var en kanon dag, som vi allerede nu er i fuld gang med at 

planlægge til 2020.  

I 2019 stod vi som nyt for årets Skt. Hans aften. Det var en dejlig aften med masser af besøgende. 

Succesen skulle have været gentaget i 2020, men grundet Covid-19 måtte vi se os nødsaget til at 

undvære dette i år.  

Vi havde også fornøjelsen af at afholde Aksefest for Akseforeningens skoler. Det var en aften med 

unge fra 6. klasse. Den stod på Pizza og hygge, hvor de unge kunne lærer hinanden at kende på kryds 

og tværs.  

Derud over lagde vi igen i år en masse kræfter i Fyrværkerisalg. Dette var dog desværre en stor 

skuffelse. Vi solgte i 5 dage fra Plantorama i Randers. Der er for mange om buddet og derfor havde vi 



kun en omsætning på ca. 55.000 hvilket betyder ca. 10.000 kr. til os i fortjeneste. Det er det laveste vi 

endnu har tjent. Det er 3 gang, men vi er nu blevet enige om at det er slut.  

Det er desværre heller ikke, der vi møder mest opbakning fra forældre. Så ny ideer må til, men det er 

vi heldigvis også gode til.  

Fællesspisning er en savnet aktivitet i Vellev, som vi gerne vil genoplive. Vi har aftalt med skolen at vi 

vil satse på at arrangere 3 spisninger om året. Den ene er sammen med skolens musical, en inden 

sommerferien og en igen i september.  

Det er noget vi glæder os meget til at genoplive. 

Kommende arrangementer i 2020 

Skt. Hans  

Colabal  

Halloween fest  

Fællesspisninger 

Sponsorræs 

Det er pengene blandt andet gået til 

I det forgangene år har Skolekredsen støttet Friskolen Vellev og Livstræet med følgende:  

Skolekredsen har modtaget nogle store ønsker fra Skolens ledelse som vi gerne vil hjælpe med. Det er 

blandet et IT-program, samt penge til at dække omkostningerne ved indkøb af service til 

skolekøkkenet. Begge dele har vi en aftale med skolen om men de vil begge først fremgå af 

regnskabet 2020 

 

Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af:  

Formand Gitte Nordborg Jørgensen 

Næstformand Heino Pedersen   

Kim Hammershøj 

Pia Korsgaard  

Tanja Jønsson   

 

På valg i år er: 

Heino Pedersen   

Kim Hammershøj 

Pia Korsgaard  

  

 

 

Der skal lyde en stor tak til alle frivillige som har hjulpet Skolekredsen, til vores arrangementer. 

 

 

Underskrevet af Formand Gitte Nordborg Jørgensen d. 25/6 2020 


