Formandsberetning 2015
2014 har været endnu et godt år for Stauning Skole. Vi har netop delt vores 4. klasse i
to, og den 9. marts 2015 startede ti nye elever på 4. klassetrin. Herudover startede der
yderligere 4 elever på andre årgange.
I alt er der nu 144 på skolen, hvoraf ½-delen bor uden for skoledistriktet.
30 elever fra Skjern bliver transporteret med støtteforeningens to busser hver dag frem
og tilbage. Begge busser kører to gange hver morgen og hver eftermiddag, og om torsdagen kører den blå bus en ekstra tur om eftermiddagen. Vi er så heldige at have elleve
frivillige chauffører, der hver kører en dag om ugen. Disse chauffører er guld værd for
os, og er med til at gøre det muligt for os at have denne ordning. Resten af eleverne
kører med rutebus 560.
Driftsomkostningerne for vores busordning har i 2014 beløbet sig til 118.000 kr.
Støtteforeningens arbejde er fortsat en forudsætning for, at skolen kan bevares som
kommunal institution, og støtteforeningen har brug for opbakning fra forældre og
lokalområdet for at kunne løfte opgaven.
Vores to primære indtægtskilder er fortsat avisindsamling og medlemskontingent. Vores
frivillige ildsjæle har gjort det muligt for os at samle i alt 59 tons pap og papir i 2014,
hvilket er rigtigt godt. Mht. betaling af medlemskontingenter, er det ikke muligt at oprette PBS hertil, da det er for dyrt i forhold til de indtægter, vi får. Derfor vil der fremover bliver opkrævet kontingent en gang årligt i februar måned. Adviseringen vil ske via
skoleintra, mails fra støtteforeningen og via Lokal Brugsens runddelte folder.
Igen i år afholdte vi et sponsorløb i forbindelse med skolernes motionsdag, men denne
gang i en lidt anden form, - nemlig et cykelsponsorløb. Her kunne man sponsorere en
person, som så cyklede eller løb rundt sammen med børnene. Sponsorløbet gav et flot
resultat på 20.000 kr., og der var stor velvillighed til både at sponsorere og til at stille
op til løbet. Begge dele sætter vi stor pris på.
Støtteforeningen stod for Jazz Camp i forbindelse med festivalen i august, og vore busser udlejes flittigt, når de ikke anvendes til vores egen kørsel. Igen i år har vi med stor
succes afholdt banko. Vi får mange rigtig flotte gaver fra sponsorer, og mange børn og
voksne møder op, hvilket er rigtigt dejligt.
Vi har i år forsøgt at afholde en høstfest, men måtte desværre aflyse pga. for få tilmeldinger. Der var også planer om at afholde et foredrag, men da det kræver et stort forarbejde mod et forventet relativt lille overskud, har vi aflyst foredragsholderen. I stedet
er vi så heldige at vi netop har haft mulighed for at servere til Grenes 100 år jubilæumsfest, hvor frivillige 26 personer arbejdede hårdt i 6 timer. Det indbragte 22.000 kr. til
foreningen. Flere af sådanne jobs, kunne skæppe godt i kassen, og støtteforeningen har
sidste år haft rettet henvendelse til Herning Messecentret samt Skjern Kulturcenter mhb.
på at få sådanne jobs, men der er mange om buddet.

Generelt opfordrer vi til at man betaler et bustilskud på 500 kr. Vi ser, at folk har travlt,
og der er mange tilbud rundt omkring. Måske derfor var der heller ikke opbakning til en
høstfest, hvor overskuddet fra baren kunne tilfalde støtteforeningen. Mange har tilkendegivet, at de hellere betaler et bustilskud og så støtter ad den vej, frem for at skulle
deltage i mange arrangementer. Det vil heller ikke være muligt for støtteforeningen at
stable et arrangement på benene hver måned.
Bestyrelsesarbejdet i støtteforeningen er blevet gjort mere effektivt og hermed mindre
tidskrævende i og med, at vi nu har lidt historik at kunne trække på mht. udgifter og
mulighed for indtægter. Ligeledes er det blevet nemmere at planlægge og fordele opgaver, så arbejdet ikke kommer til at fylde for meget i hverdagen. Det er vigtigt, at vi
kan få nye medlemmer i bestyrelsen, som ser det som en spændende udfordring at
bidrage til bestyrelsesarbejdet.
Stor tak til alle de, der gør en indsats og støtter op om vores forening: De fantastiske
chauffører, avisindsamlerne, kagebagere og hjælpere. En stor tak til alle vores lokale
forretninger og virksomheder i Tarm/Skjern/Stauning-Dejbjerg - området, som bidrager
med gaver, præmier og sponsorater.
Bestyrelsen, som har igen ydet en fantastisk indsats. Jeg er meget stolt og imponeret af
jer, og I har gjort en forskel, som er bemærkelsesværdig med jeres positive tilgang til
opgaverne. I har været med til at bygge støtteforeningen op til det, den er i dag. Vi skal
vælge 5 nye bestyrelsesmedlemmer i aften, og jeg glæder mig til endnu et år i bestyrelsen. Alec, Louise, Anne Marie og Line udtræder af bestyrelsen og Laila samt undertegnede fortsætter.

Skjern, den 18. marts 2015
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