
Bestyrelsesmøde i Børnenes Kontor, Odense den 21. september 2020 kl 15.30
på Paarup Skole

Konstituerende møde

Til stede: Lis Bundesen, Lis Bundesen, Lene Eilrich, Birte Brogaard, Lotte Tingsager

Afbud: ingen

Dagsorden:

1. Godkendelse af referatet fra Repræsentantskabsmødet den 20. august 2020

2. Meddelelser:
- Ansøgning til Poul- Bechfonden er afsendt den 19. august 2020
- Erkendtlighed til Tove og Michael. Lis køber til Michael. Susan har købt til

Tove

3. Konstituering:
- Lis Bundesen er formand
- Lotte Tingsager er kasserer
- Birte Brogaard Pedersen er bestyrelsesmedlem
- Lene Eilrich er bestyrelsesmedlem og
- Susan Stage er bestyrelsesmedlem

4. Sondering til OPAD,Odense:
- 29/8-20: Susan har haft kontakt til OPAD’s formand, som kan berette om

udfordringer, der lignede vores. Birgit Sørensen tager vores henvendelse med
til et bestyrelsesmøde sidst i oktober -20. Efter mødet vender Birgit tilbage til
os.

- Det blev besluttet, at Susan kontakter Birgit for at høre om de to foreninger
skal prøve at få tid på et skoleledermøde.

5. Arbejdsfordeling i bestyrelsen:
På hvilken platform kommunikerer vi og laver kalenderaftaler?
Forslag: Den som ønsker ændringer i tidspunkt og sted for næste møde, foreslår selv
en ny dato og tidspunkt.
Vi bruger Outlook til kalenderadministration

6. Tøjbilletter og økonomi:
- Mobilepay: 37.445,31 kr
- Driftskonto: 71.542,89 kr
- Værdipapirer: ca 1 mill kr.



- Der skal afregnes for Nordlike  for at kunne handle med værdipapirer
- Der skal afregnes løbende til H&M
- Rosengårdskolen, klassekasse har doneret 1686,86 kr
- Der kommet en del tøjbilletter retur:

- Tarup 4 stk
- Højme 3 stk
- Næsby 14 stk
- Rising har bedt om yderliger 6 billetter, som de har fået.

- 4. klasse v/Lis Andersen har doneret 2391, 45 kr
- Det blev besluttet, at laver en juleuddeling i december

7. Nye tiltag:
- Vi besluttede, at vi afholder næste møde med kun et pkt. på dagsordenen:

Hvorledes kommer foreningen af med sine donationer til byens skolebørn?
Nye tiltag, nye veje, nye samarbejdspartnere eller noget andet, som kan gøre,
at vi kan komme til at tilgodese byens børn.

8. Eventuelt:
- ikke noget

Næste møde: mandag den 9. november 2020 klokken 15.30 på Paarup Skole

Referent
Susan Stage


