
Bestyrelsesmøde i Børnenes Kontor, afd. Odense den 5. februar 2020 på Paarup Skole

Tilstede: Lis Bundesen, Michael Nielsen, Tove Hansen, Susan Stage

Afbud: Lotte Tingsager

Dagsorden:

1. Godkendelse og underskrift af referat:
- Michael printer ud til underskrift

2. Bordet Rundt:
- Visitkortholdere rundt på skolerne. Efter uge 8 deler Lis ud
- LEGO-donation: Ingen begrundelse. Donationen er givet til anden side,

meddeler hovedkontoret.
- OB’s superligaspillere har doneret 10.000 kr til BK, Odense.
- Roll-up på Paarup Skole.Tove henter den hos Lotte.
- Susan har sendt fondsansøgninger til Sparekassen Sjælland og Fyn, til

Energi-Fyn og til Giro 413.
- Hjemmesiden: afslag på ansøgning til IT-hjælp, Axla.
- Hjemmesiden virker nu; www.børneneskontor-odense.dk

3. Økonomi:
- Mobile Pay: status. Udsættes.
- Donation: OB-superligakampbilletter til kampen den 22. marts 2020:

Håndtering og  fordeling. Mobilisering af kontaktpersonerne ude på skolerne.
Som udgangspunkt giver vi to billetter pr familie. Billetterne fordeles efter
“først til mølle-princippet”. Lis skriver ud til BK’s kontaktpersoner.

- Regnskab og revision: Udsættes, men vi ved pt. at der kun dokumentation for
juleuddelingen fra en skole, Dalum.

- Landskontorets bidrag: 11.000 kr. som kom umiddelbart før jul.
- Møde med banken: udsættes
- Susan har sendt ansøgning til Den sociale vejviser, Odense. Lis aftaler og går

til møde med Den sociale vejviser.

4. Tøjbillettter 2019:
- Antal uddelte tøjbilletter 2019: 300. 200 til sommer og 100 til jul.
- Ikke uddelte/retur/rest: 0
- Forbrugte: udsættes



5. Forslag til Landsmødet 2020:
- Forslag: Ansøgning  til Indsamlingsnævnet udfærdiges så den dækker hele

landet og alle afdelinger. Susan laver udkast til forslag, som rundsendes til
bestyrelsen inden det sendes til hovedbestyrelsen.

- Deltagere: 17. april 2020 i København.

6. Repræsentantskabsmøde i Odense afd. 2020.
- Dato/tidspunkt: torsdag den? april 2020 eller mandag ? den marts 2020

klokken 16.00.
- Sted: Ørbækvej 100, Michael reserverer lokale og bestiller forplejning
- Indkaldelse: Michael sender den ud i  starten af marts. Michael sender også

varsling af mødet ud.
- Michael gør materiale til mødet klar. Pt. mangler regnskabet.
- Beløb og antal af tøjbilletter  besluttes senere. Vi afventer en melding fra Lotte

på det beløb, der kan uddeles for. Vi afholder et møde torsdag 19. marts 2020
kl.15.30 på Paarup Skole for at vedtage fordeling og beløb.

7. Evt.
- Hjemmesiden: Hvem passer postkassen? Lis passer den
-

Næste møde: . ? marts 2020 klokken 15.30 på Paarup Skole.


