
Repræsentantskabsmødet i Børnenes Kontor, Odense

Mandag den 3. maj 2021

Dagsorden og referat:

1. Velkomst og præsentation:

a. Følgende skoler var repræsenteret:

i. Lene Petersen, Risingskolen

ii. Charlotte Christiansen, Agedrup skole

iii. Lillian Lourenco, HC Andersenskolen

iv. Kathrine Gordon, Holluf Pile Skole

b. Bestyrelsen deltog med:

i. Lis Bundesen, formand

ii. Lotte Tingsager, kasserer

iii. Lene Eilrich, bestyrelsesmedlem

iv. Susan Stage, bestyrelsesmedlem

c. Følgende skoler forsøgte forgæves at logge ind:

i. Vestre Skole

ii. Rosengårdskolen

iii. Tingkærskolen og

iv. Kroggårdskolen

Bestyrelsen beklager, at det ikke lykkedes at få alle med.

2. Årsberetning:

a. Formandens beretning blev vedtaget enstemmigt. Beretningen blev læst
højt og debatteret kort på det virtuelle repræsentantskabsmøde.

b. Bestyrelsens arbejde har i høj grad været præget af de vilkår som
Coronakrise har sat. Der har været relativt få møder i bestyrelsen.



c. Der uddelt 171 tøjbilletter ved sommeruddelingen og 101 ved
juleuddelingen

d. Det har været en udfordring for modtagerne af tøjbilletterne at få brugt
tøjbilletterne pga. de Coronarestriktioner, der har medført lukning af de
butikker, som tøjbilletterne giver mulighed for at handle i.

e. Et medlem af bestyrelsen er udtrådt pga. personlige udfordringer.

3. Regnskab:

a. Kassereren gennemgik udkast til regnskab. På grund af arbejds- og
opgavepres hos revisionsfirmaet var det ikke det endelige regnskab, der
blev fremlagt på repræsentantskabsmødet. Beløbene i regnskabet er dog
de beløb, som bliver gældende i færdigredigerede regnskab og derfor
kunne repræsentantskabsmødet godkende regnskabet.

Regnskabet er også sendt til Landsforeningen som udkast og også der er, er
regnskabet godtaget.

Foreningen oplever faldende indtægter trods donationer og gaver.

4. Valg af revisor:

a. Brian Skovhus v/Ernest & Young blev genvalg som revisor. Foreningen
takker for E&Y’s velvillige arbejde.

5. Valg til bestyrelsen:

a. På valg var: Lotte Tingsager, som blev genvalgt

b. På valg var også: Lene Eilrich, som også blev genvalgt

c. Charlotte Christiansen blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen.

d. Bestyrelsen vil efter repræsentantskabsmødet efterlyse evt. yderligere
kandidater til bestyrelsen og som suppleanter.

6. Uddeling 2021:



a. Som omtalt i både den mundtlige som skriftlige beretning bliver
uddelingerne jul og sommer 2021 slået sammen, således, at uddelingen
annonceres i oktober 2021, med uddeling november 2021. Tøjbilletterne
er til brug fra slut november til slut januar 2022.

b. Der bliver også uddelt LEGO-æsker i 2021

7. Indkomne forslag:

a. Der var ikke kommet forslag ind til dette repræsentantskabsmøde.

8. Eventuelt:

a. Der var ikke punkter til behandling under eventuelt.

Referent

Susan Stage, bestyrelsesmedlem


