Formandsberetning torsdag den 21.april 2022
En lille tanke 😊
Igen i år har vi stået overfor den store udfordring Covid 19.
Vi har heldigvis ikke stået med samme restriktioner, men vi har stået med en smule afstand, og ikke mindst
eftervirkningerne.
Når jeg siger eftervirkninger, mener jeg helt bogstaveligt socialt. Det har været, og er stadig svært for mange at,
komme i gang igen efter årene hjemme uden fælles arrangementer.
Vi I skolekredsen har tydeligt kunne mærke sværhedsgraden i at få opstartet arrangementer igen.
Ideerne er mange, men vi har måtte sande, at ikke alle har været klar til, at mødes socialt.
Det er hårdt arbejde at planlægge et arrangement, og ikke mindst at få det stablet på benene. Det kræver rigtigt meget
frivillighed, og ikke mindst det, som vi alle har så kært nemlig tiden.
Der er MASSER er frivillighed samt mennesker, der gerne ofrer deres dyrebare tid i Skolekredsen for, at få disse
arrangementer op at stå. Det er vi meget glade for, og der skal lyde en stor tak til alle, der giver en hånd med.
Når det er sagt skal det ikke være nogen hemmelighed, at Skolekredsen synes det er hårdt. Når der planlægges et
arrangement og tilmeldinger ikke kommer så mister man på sigt modet.
Vi håber, at Covid-19 trækker længere og længere i baggrunden, og at folk igen får lyst til at deltage aktivt i vores
arrangementer, for uden deltagere – ingen arrangementer.

Kontingent/medlemmer.
Medlemskaber til Skolekredsen kører helt automatisk via skolens kontor. Vi har et tæt samarbejde med
skolens sekretær, som hvert år sender en opkrævning til alle medlemmer og firmaer. Man er som
forældre på skolen eller Livstræet, automatisk medlem medmindre, man aktivt melder sig ud. Dette er
gældende både i skolen og Livstræet. Medlemskabet giver stemmeret til generalforsamlingen. Samt
andre små fordele i løbet af året.
Ud over forældre har vi ca. 15 husstande i byen, som bakker op om, at vi har en skole og en
skolekreds. Vi skal i det kommende år have kigget nærmere på information til medlemmer udenfor
skoleregi og til nye forældre.
Vi beholder stadig vores firma og foreningsmedlemskaber.

Arrangementer.
Vi har det sidste år forsøgt os med nogle forskellige tiltage
Sidste skoledagsfest:
Den 25 juni sidste år startede sommerferien. Denne dag valgte skolekredsen at markere med et brag
af en fest. Vi havde valgt at dele aftenen op efter opfordring fra de lidt større børn.
0-5 klasse dansede og festede fra 19-21.30 hvorefter de så skulle hjem og 6. klasse + kunne blive og
feste. Det var et brag af en fest med vores helt egen DJ Dennis ved roret i skolegården og baren der
solgte alt fra popcorn til sure stænger.
Vi må dog erkende at der ikke var så mange teenagere der blev hængene som vi kunne have ønsket.
Det kunne være rart få held til at logge nogle udefra op.
Pølsevogn:

Første skoledag i august bød vi alle elever og lærer velkommen tilbage efter ferien med vores helt
egen hjemmelavet pølsevogn som stod klar i skolegården med pølser, brød og sodavand samt musik.
Inden dette havde vi besøgt de små i Livstræet og delt is ud til store og små.
Fællesspisning:
Vi har takket været vores fantastiske mad hold, fået fællesspisning op og stå igen. Det har været, og
er stadig lidt en udfordring grundet det tidligere nævnte med tilmeldinger. Vores nye tiltag, som er
søndags brunch, måtte vi desværre aflyse men vi er på banen og prøver igen til juni.
Fællesspisning afholdes 4 gange om året og alle velkommen. Det kræver kun en tilmelding samt at
man medbringer eget service.
Sponsorræs:
Efter aftale med skolen er det skolekredsen der varetager formiddagen fredag i uge 41, hvor der
afholdes landsdækkende skolernes motionsdag. I år genoptog vi succesen med at afholde sponsorræs.
Ungerne gav den en virkelig skalle og de er superfulde af gåpåmod og går meget op i hvor mange
kilometer de hver især har cyklet, gået eller løbet.
LAN:
Vi afholdte LAN i november. Der var computere og glade spillere hele natten lang. Nogle var der uden
PC men det gjorde ikke noget, vi er jo i Vellev hvor børnene med glæder deler med hinanden. Dennis
havde også sat noget gamer udstyr op så alle kunne være med. Der blev serveret aftensmad og
morgenmad og Fristedet åbnede slik kiosken et par timer så alle var klar til natten.
Fodbold:
I sommers afholdt vi 2 aftner med fodbold på storskærm. Det var 2 aftner med masser af fadøl grill
pølser og ikke mindst høje råb og jubel. Nøjagtig som en fodboldkamp skal være. Alle var velkomne
både stor og små og det var nogle hyggelige timer.
Fastelavn:
Traditionen tro afholdt vi fastelavn i februar. Det var okay besøgt, vi var så uheldige at mange af
byens piger var til dansekonkurrence i Horsens. Men det var en super dejlig dag med tøndeslagning,
kåring af konger og dronninger samt de bedste udklædte.
Sonja havde i år igen sponsorat hendes hjemmebagte fastelavnsboller og mums de var gode.
Fastelavn er en dag hvor vi i skolekredsen prøver at sætte de yngste i fokus og vi synes det lykkedes
meget godt.
Kommende arrangementer i 2022/23
Colabal
Fællesspisninger
Fastelavn
Sponser ræs

Det er pengene blandt andet gået til
Vi har i år støttet med:
Vi har i år ikke fået nogle ansøgninger.
Vi har støttet med nogle forskellige ting til køkkenet.

Bestyrelsen består på nuværende tidspunkt af:
Formand Gitte Nordborg Jørgensen
Næstformand Stine Bæk Nielsen
Dennis Sørensen
Pia Korsgaard
Tanja Jønsson
Søren Hougaard
På valg i år er:
Dennis Sørensen
Pia Korsgaard
Søren Hougaard
Stine Bæk Nielsen
Der skal lyde en stor tak til alle frivillige som har hjulpet Skolekredsen, til vores arrangementer, som er
blevet afholdt samt kommende.

Underskrevet af Formand Gitte Nordborg Jørgensen

