Nyhedsbrev Oktober 2014
Sponsorløb:
I forbindelse med skolernes motionsdag den 10. oktober, arrangerede Støtteforeningen et
cykelsponsorløb. Der blev samlet kr. 20.000 ind, hvilket vi er rigtigt rigtigt glade for.
Tusind tak til alle sponsorer og de personer, der cyklede for sponsorerne. Det er utroligt flot !
Sponsorer:
Hansen & Larsen, Stauning Bork VVS, OK Benzin, Vest kvist Stauning, ILP, Land & fritid,
Brugsen Stauning, Restaurant Stauning havn, Andelskassen, Skjern Produkthandel, Cara B, Marianne,
Ørskov, Henning Bjerregård, Vestjysk Industrilakering, Sanne Lauridsen, Martin Rasmussen, Sebastian,
Bo Bjerg, Søren Nicolajsen.

Avisindsamling i november:
Den 8. november er der papirindsamling.
De frivillige indsamlere henter pap og papir, som stilles helt ud til vejen i Stauning og Dejbjerg
sogne. Bor man uden for sognene kan man selv aflevere sit gamle pap og papir lørdag formiddag på Stauning Maskinstation, som har to store containere til at stå i det store halmhus.
Vi er afhængige af ethvert stykke papir, der indsamles, og det luner rigtigt godt i vores økonomi.

Høstfest:
”1000” forsøg er bedre end en’ antagelse !
Dette er et citat af en dansk kendt pionær og virksomhedsejer.
Vi valgte at gøre et’ forsøg på at skabe penge til foreningen ved at arrangere en høstfest. Opbakningen
var der ikke, så vi nøjes med dette ene forsøg på at holde en fest. Nu er det i hvert fald forsøgt.

Støtteforeningens arbejde pt.:
De første 7 måneder siden generalforsamlingen i marts er gået med at konstituere den nye
bestyrelse. 4 nye bestyrelsesmedlemmer er tiltrådte, og vi skulle først og fremmest finde ud
af, hvad vores roller var. En har siden meldt sig ud af bestyrelsen.
Vi har overtaget en stor opgave, men de to tidligere bestyrelser har gjort et stort forarbejde,
så det vi lige pt. arbejder med, er at få gjort arbejdet i bestyrelsen så effektiv som mulig.

Vi er ved at udarbejde drejebøger for de faste arrangementer/opgaver, så alle ved, hvad de
skal, og det er nemt for andre at overtage. Ligeledes har vi lavet en logbog, så vi har bedre
styr på opgaverne over tid mht. arrangementer osv.
Så overblik over opgaver, arrangementer og budgetter er ved at være på plads.
Der er kommet rigtig mange børn fra Skjern, så udgifterne til busdrift er steget markant.
Derfor har vi i bestyrelsen brugt meget tid på at finde ud af, hvilke tiltag, der skal i værksættes for at få indtægter og udgifter til at balancere.
Dette er nok den størte udfordring på nuværende tidspunkt. For skolen er det jo fantastisk
med denne udvikling, og jo flere børn, jo flere økonomiske ressourcer tilføres skolen. Så det er
vigtigt for os alle.

