Støtteforeningen for Skrammellegepladsen i Emdrup
Beretning for året 2012 – 2013
Aflagt på Generalforsamlingen den 7. maj 2013
Foreningen
Støtteforeningen blev stiftet på en stiftende generalforsamling den 8. maj 2007.
På dette møde blev foreningen vedtægter godkendt og der blev valgt en bestyrelse.
Bestyrelsen har underskrevet vedtægterne efter den stiftende generalforsamling.
Foreningen fylder i år således 5 år.
Bestyrelsen
Bestyrelsen har efter sidste års generalforsamling den 23. maj 2012 konstitueret sig med
formand, kasserer og referent.
Formand - Lars
Kasserer - Dorthe
Referent - Dorthe
Dirigent – Alle på skift
Bestyrelsesmøder 2012 / 2013
Vi har holdt 4 bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling den 23. maj 2012.
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Støtteprincipper i Støtteforeningen
Lige fra starten i 2007 har vi haft 3 faste principper for vores støtte til Skrammellegepladsen.
1. Vi vil støtte Skrammel økonomisk
2. Vi vil støtte Skrammel moralsk
3. Vi vil bygge på de unge
1. Hvordan vil vi støtte Skrammel økonomisk?
Bestyrelsen har diskuteret, hvilke arrangementer eller andre formål, foreningen kan støtte
Skrammellegepladsen med. Det har også været diskuteret, om foreningen skulle søge fonde
om penge til Skrammellegepladsen.
Det er et eksempel på, hvordan vi kan give en hånd til Skrammellegepladsen på de steder,
hvor der ikke er økonomiske muligheder i driften.

På et af Bestyrelsesmøderne i foråret har vi haft besøg af et medlem Jesper, der er konsulent i
kunsten at rejse penge til arrangementer. Jesper har givet et rigtig inspirerende indlæg blandt
andet om, hvordan vi skal lære at se vores medlemmer som en klan, der vil en god fælles sag.
Vi har siden taget hul på en diskussion om, hvor meget vi kan rejse penge til og hvordan. og vi
håber at kunne arbejde videre med Jespers ideer i det kommende år.
Vi har også i årets løb diskuteret, hvorledes vi kunne støtte op om Skrammellegepladsens 70
års jubilæum til august. Vi har været i kontakt med planlægningsgruppen og vi har tilbudt at
støtte med et rundt beløb til en bog, der skal udgives i forbindelse med jubilæet.
Samtidig har vi tilbudt at bemande en bod på festdagen under Åben Hus, hvor vi kan sælge
nogle af de planlagte T-shirts, bogen osv. og samtidig at reklamere for Støtteforeningen.
Vi glæder os til en festlig dag.
2. Hvordan vil vi støtte Skrammel moralsk?
Bestyrelsen har diskuteret, hvorledes vi kan støtte Skrammellegepladsen moralsk i forhold til
den kommunale planlægning mv.
Vi er enige om, at vi bedst kan bruge den store medlemsstyrke som et beredskab, der kan
holdes klar, hvis Skrammellegepladsen trues i den kommunale planlægning.
Vi vil stille os til disposition for Skrammellegepladsens bestyrelse i en given situation, således
at vi kun handler i overensstemmelse med bestyrelsens ønsker.
Der har foreløbig ikke været behov for denne støtte i årene 2009 – 2013, men man ved aldrig,
om der kommer besparelser eller strukturændringer i Københavns Kommune.
3. Hvordan skal vi bygge på de unge?
Der har tidligere 4 gange været gennemført et årligt unge-arrangement i januar måned med
økonomisk støtte fra foreningen. Der har deltaget cirka 20-25 unge pr. gang og det har været
rigtig hyggeligt at se de unge mødes i deres gamle klub.
Men Bestyrelsen har ikke villet gentage dette arrangement i 2013, fordi personalet har
skønnet, at arrangementet kræver for meget arbejdskraft fra fritidsklubben i forhold til
udbyttet for klubben.
Altså har vi i år foreløbig taget en pause og så finder vi måske på et andet arrangement.

Arrangementer i året 2012 - 2013
Loppemarkedet den 9. juni 2012
Loppemarkedet gennemføres på Skrammellegepladsen med den betingelse, at der ikke må
udskænkes alkohol ved aktiviteterne. Det går nok også fint uden.
Det var i år en god og hyggelig dag i strålende solskinsvejr med rigtig mange boder, både med
loppeeffekter og med kaffe, saft og kage samt forlystelser til børnene.

Der var en sluss-ice maskine og der var et hyggeligt bål, hvor børnene kunne bage snobrød.
Der var langt større besøgstal end sidste år og bestyrelsen har besluttet, at gentage
arrangementet i 2013.
Banko-aften den 4. oktober 2012
Der var cirka 60 deltagere til banko-arrangementet i foreningen, nogenlunde lige mange børn
og voksne. Det blev igen i år et rigtigt hyggeligt forældre-børn-arrangement, og vi er glade for
at se mange gengangere til dette arrangement.
Der var gode præmier og det gik også godt med at afvikle de mange spil, og der var endda
igen i år et pænt overskud ved arrangementet.
Vi havde i år såret ned på antallet af spillene til 6 spil med 2 pauser undervejs for at der kunne
blive lidt mere tid til børnene under arrangementet og det har fungeret rigtig godt.
Præmierne har vi selvfølgelig ikke skåret ned på.
Vi har igen i år været heldige at nogle af deltagerne ganske gratis har bagt nogle ualmindeligt
gode, fantasifulde og smukke kager til vores kaffe bod.
Bestyrelsen vil gentage arrangement i 2013.
Beslutning om anvendelse af overskud af præmier fra Banko arrangementet har igen i år
været, at de anvendes til tombolaen i Skrammellegepladsens Julearrangement.
Julefesten på Skrammel i december 2012
Støtteforeningen have sponsoreret nogle præmier for cirka 300-400 kr. til tombolaen på lige
fod med Skrammellegepladsens øvrige leverandører mv.
Medlemstilgang og Kontingentregler (Dorthe gennemgår senere)
Foreningen har stort set holdt den store medlemsskare fra det første år, men nogle
medlemmer har vi også mistet i forbindelse med kontingentfornyelserne.
Dorthe Stamm kommer ind på medlemssituationen senere.
Bestyrelsens sammensætning
Siden 2007 har vi haft en usædvanlig stabil bestyrelse og det er kun sket en enkelt gang før,
at et medlem har forladt bestyrelsen efter tro tjeneste. Det var da John Rasmussen gik af for
nogle år siden.
Men i år sker det igen, det måtte jo komme, idet Anne Marie Jørgensen (Mille) ikke genopstiller
ved dette års valg til bestyrelsen.
Anne Marie har været med siden starten af Støtteforeningen og har altid ydet en god indsats i
bestyrelsen, både ved arrangementerne og på møderne.

Særligt skal det fremhæves, at Anne Marie næsten alene har stået for at organisere og afvikle
Støtteforeningens førstehjælpskurser for børnene på Skrammel i hele to omgange.
Bestyrelsen siger tak for din indsats og ønsker dig held og lykke fremover. Vi håber selvfølgelig
at have dig og din familie som medlem i Støtteforeningen stadig.

Planer for det kommende år 2013 - 2014
Arrangementer og bestyrelsesmøder
Der er foreløbig planlagt følgende møder og arrangementer for det kommende år:
Generalforsamling 2013, tirsdag den 7. maj 2013 kl. 17,00 - 19,00
Ekstraordinært Bestyrelsesmøde nr. 28, onsdag den 22. maj kl. 17,00 - 19,30
Loppemarked 2013, lørdag den 8. juni 2013 kl. 10,00 - 15,00
Sommerferie
Skrammellegepladsen 70 års Jubilæum, fredag den 16. August 2013 Tidspunkt følger
Bestyrelsesmøde nr. 29, onsdag den 11. september 2013 kl. 17,00 - 19,30
Bankoaften 2013, torsdag den 3. oktober 2013 kl. 18,00 - 21,00
Bestyrelsesmøde nr. 30, onsdag den 13. november 2013 kl. 17,00 - 19,30

Hertil plejer vi at planlægge et arrangement for børnene i efteråret.

Lars Fløche
7. maj 2013

