Forældreforeningen på Skt. Josef Skole
Refereat af bestyrelsesmøde – 22/10 kl 18:30

Tilstede: Helle Midskov, Morten Pedersen, Michael Hartvig, Pierre Kary, Jan Gram-Hansen,
Emiliano Redondo, Heine Borch
Ikke tilstede: Christina Madsen

1) Referent Heine
2) Godkendelse af refereat fra sidste møde.
1. Ingen bemærkninger – godkendt.
3) Konstituering
Formand: Morten Pedersen
Næstformand: Pierre Kary
Kasserer: Michael Hartvig
Webmaster: Michael + Pierre til oversættelser
4) Kort status
Blandet orientering om foreningen
Skal vi ændre strategi med vores hjemmeside?
Økonomi. Regning for ansøgte trøjer ikke modtaget. Beløbet modregnes i penge fra skolen.
Der var forslag om en webshop til trøjer.
Hvordan aktiverer vi foreningens medlemmer (alle forældrene)?
5) Ansøgninger
1. SFO'en har søgt om mooncars. 10 stk 32.999,- + moms eller 5 stk 16.499,- + moms. Det
blev besluttet at give støtte til 5 stk.
2. Forslag til at fremme lysten til at ansøge?
6) Aktiviteter
1. Vi har lovet at hjælpe på velgørenhedsdagen. Nogen skal stå i en bod.
2. Banko: Michael finder indkøbslister fra referat fra sidste år. Helle har muligvis
invitationen (Morten havde den).
Vi mødes kl 16:30 på dagen. Dørene åbner kl 17:30. Første spil starter kl. 18:00. Vi skal have
indkøbt flere bankoplader og spillebrikker. Vi klarer koordineringen over mail.
3. Forslag til aktiviteter/foredrag på dagsordenen til næste gang.
7) Oversættelse af referater
1. Vi prøver at lægge vores referater på hjemmesiden på både dansk og engelsk.
8) Næste møde
Tirsdag d. 26/1 – uge 4 – kl 17-18:30 hos Morten
Torsdag d. 10/3 – uge 10 – kl 17:00 hos Pierre
Tirsdag d. 17/5 – uge 20 – kl 17:00
9) Eventuelt
1. Meldinger fra elever og forældre i 2.b
1. Gårdvagt – nogle elever føler ikke de bliver taget alvorligt af gårdvagten så de på

forhånd opgiver at henvende sig med problemer.
2. Lektiecafe – nogle elever savner lektiecafeen. Både for hyggen og for at få lavet
lektier. SFO'ens tilbud er for støjfyldt.
3. Legepatrulje – Findes den stadig? Det gør den.

