Bestyrelsesmøde i Børnenes Kontor, Odense den 22. juni 2020
Til stede:
Tove Hansen, Lotte Tingsager, Michael Nielsen, Lis Bundesen og Susan Stage
Fraværende:
Ingen
Dagsorden:
1. Godkendelse af referatet fra sidste møde i februar 2020
- Referatet blev godkendt
2. Meddelelser:
- De indkøbte kortholdere kommer ud på skolerne, men blev forsinkede af
Coronalukningen af byens skoler.
- der er afslag på ansøgninger til Giro 413, Sjælland-Fynske Bank og Energi Fyn
- Når tingene, forhåbentlig, har stabiliseret sig ansøger vi igen om billetter til en
superligakamp med OB. Den oprindelige kamp blev aflyst pga Corona.
3. Økonomi
- På MobilePay står dd
33.597,65 kr
- På driftskontoen står dd
67.047,43 kr.
- Foreningen råder over værdipapirer lydende på
1.000.070 kr
- Manglende nøglekort blev drøftet, Michael checker på dette
4. Repræsentantskabsmødet 2020
- Repræsentantskabsmødet afvikles den 20. august 2020 kl. 16.15-17.15
Hvis der stadig er restriktioner i forhold til Covid-19 afvikles
repræsentantskabsmødet virtuelt.
- Lis varsler datoen til skolens repræsentanter i en sommerhilsen uge 26
- Indkaldelse og dagsorden sendes ud senest den 6. august 2020. Lis og
Michael har taget den opgave.
- Datoen for repræsentantskabsmødet annonceres på foreningens FB-side, det
står Lotte for.
- Susan og Lis er på valg, ordinært
- Tove nedlægger, ekstraordinært, sin plads, som så også kommer på valg
5. Uddeling af tøjbilletter 2020
- Lis kontakter landskontoret for at få opklaret om der kommer et bidrag til
Odenseafdelingen fra Landsforeningen.
- Der uddeles i 2020 i alt 200 tøjbilletter lydende på hver 350 kr.
- Der påregnes ikke en uddeling op til jul.
- Det uvist om der bliver en donation fra LEGO i år.

6. Hjemmeside mm.
- Lotte kontakter sponsorerne for at høre om de vil have deres sponsorater
synliggøres på vores hjemmeside.
- Vi drøftede muligheden for at andre velgørende foreninger figurerer på vores
hjemmeside. Dette til inspiration for familier, der kunne tænkes at have
interesse herfor.
- Ved varslingen og ved indkaldelsen til repræsentantskabsmødet gøres
opmærksom på Roll-up, samt muligheden for at få den ud på skolerne at stå.
Næste bestyrelsesmøde:
10. august afholdes et virtuelt bestyrelsesmøde kl 19.00

Referent:
Susan Stage
Bestyrelsesmedlem

