
Bestyrelsesmøde i Børnenes Kontor, afd. Odense den 30. september 2019

Tilstede:
Lis Bundesen, Lotte Tingsager, Michael Nielsen, Tove Hansen og Susan Stage, referent
Afbud: ingen afbud

Dagsorden:
Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af seneste referat
2. Økonomi
3. Status på MobilePay
4. Donation

- forvaltning af penge fra Poul-Erik  Bech-Fonden
5. Juleuddeling
6. Hjemmeside

- status
7. Fondsansøgninger

- evaluering af arrangement på Risingskolen
- status på øvrige fondsansøgninger

8. Promovering af Børnenes Kontor
-  forslag til opslag på skolernes hjemmeside vedhæftet

9. Rynkebyløbet og evt. andre tiltag
10. Bordet rundt

Ad 1)
a) Referatet blev godkendt og underskrevet.

Ad 2)
a) På driftskontoen står pt 51.947,00 kr
b) Der er pt ubetalte regninger for 14.200 kr
c) På MobilePay-kontoen står pt 24.971,00 kr. Beløbet er incl donationen fra Poul-Erik

Bech fonden og inklusiv gebyrer til Mobilepay.
d) Der planlægges med salg af obligationer, således at hovedstolen på ca 1 mill. kr

forbliver intakt.

Ad 3)
a) MobilePay fungerer som det skal. Der er, på trods af ihærdige anstrengelser, kun

indløbet tre småbeløb, ud over donationen på denne konto



Ad 4)
a) Fra Landsforeningen forventer vi, at der kommer ca. 11.000 kr (Dette beløb er

bekræftet efter mødets afslutning).Donationen er fordelt i forhold til antallet af uddelte
tøjbilletter til sommer og til jul, med 8.000 kr til julen 2019 og 17.000 kr til
sommeruddelingen 2020.

Ad 5)
a) Af foreningens driftsmidler lægger vi  8.000 kr til juleuddelingen, til dette beløb

lægges også 8.000 kr fra donationen og endelig kommer der 11.000 kr fra
Landsforeningen. Ialt vil der være 31.000 kr til rådighed for juleuddelingen.
Vi forventer LEGO-donationer som vi har haft det de seneste år.

Ad 6)
a) Linket til hjemmesiden er stadig “ægyptisk”. Det bliver rettet snarest.
b) Profilbilledet på siden rettes, således at børnene er alderssvarende vores målgruppe

og samtidig er lige knap så idylliserede som på det nuværende billede
c) Fanen med Donationer rettes til, så teksten bydes op og ender i de respektive bokse

på siden.
d) H&M har takket nej til at stå på hjemmesiden, derimod har revisoren sagt jatak og

firmaet tilføjes fanen sponsorer. Lotte undersøger hos de øvrige sponsorer.
Revisorens logo skal sendes til Lis.

e) Fanen aktiviteter/hjælp omdøbes til Aktiviteter
f) Instagramkontoen hedder: boerneneskontor.dk
g) Der arbejdes hen mod en mere dynamisk forside, hvor billede og information skiftes

løbende. Inspirationen kommer fra afd. Esbjerg
h) Domænet koster 50 kr/årligt.

7)
a) Stor tak til Risingskolen for værtskabet ved overrækkelse af donationen. En hyggelig

stund, som er veldokumenteret på foreningens FB-side og Instagram-profil.
b) Der er pt ingen fondsansøgninger ude, men vi aftalte at vore obs på relevante fonde

vi kan ansøge. Der skal bruges en del kræfter på dette arbejde.

8)
a) Det bilag til dagens møde med forslag til skolernes hjemmeside blev rettet til og

sendes nu til kontaktpersonerne ude på skolerne.



b) Der var en livlig debat om tiltag og veje ind til skolerne og eventuel promovering af
foreningen. Der var forslag om at involvere AKT-vejledere og Inklusionsvejlederne
ude på skolerne. Udfordringen er at komme i kontakt med dem.

c) Det blev vedtaget, at oprette et lukket forum på FB, hvor alle foreningens
kontaktpersoner inviteres ind. Lotte opretter gruppen og Susan inviterer
kontaktpersonerne.

9)
a) Opfordringerne til at støtte Børnenes Kontor frem for eks Rynkebyfonden blev

drøftet.
Igen støder vi på en barrierer, idet vi ikke ved hvorledes vi skal komme i dialog med
skolerne om dette emne. I bestyrelsen er der mange erfaringer, der peger i retning af,
at eks løb, hvor børnenes præstationer er omdrejningspunktet som indsamlingsmåde
er ved at være retur og vi hørte om heftige diskussioner ude på skolerne om den
måde at indsamle midler på. Der blev ikke truffet nogen beslutninger under dette
punkt.

10)
a) Lis har haft henvendt sig til H&M for at høre om der er mulighed for, ved

egenbetaling, at supplere tøjbilletten ved køb i butikken. H&M tilbyder ikke denne
mulighed. Now we know!

Næste møde bliver den 13. november 2019 klokken 15.15 på Tarup Skole.

Referatet godkendt af:

Lis Bundesen:

Lotte Tingsager: :

Michael Nielsen:
Tove Hansen:

Susan Stage:



Referent Susan Stage


