Dato:
Sted:
Til stede:

18. november 2014 kl. 17.15-18.30
Hos Christina G. Madsen
Michael Hartvig, Morten Kåre Pedersen, Helle Groth Christensen, Christina G. Madsen, Heine Borch

Afbud:
Referent:
Næste møde:

Torben Stevold, Tine Remien
Morten Kåre Pedersen
Eventuelt 27/1 eller 28/1-15 hos Torben, Danske Bank

Emne
Punkt 1.
Godkendelse af
referat
Punkt 2.
Valg af referent
Punkt 3.
Nyt fra skolen

Referat
Referatet fra sidste møde godkendt

Punkt 4.
Ansøgninger

Vi har modtaget ansøgning fra Geraldine Minshall
om finansiering af ensartet Skt Josef træningstøj
til når de deltager i sportsstævner sammen med de
andre Internationale skoler.

Morten
Morten og Helle orienterede om seneste nyt fra
skolen og fra seneste Skolebestyrelsesmøde

Selv om ansøgningen kun gælder en mindre del af
eleverne ved Skt Josef Skole besluttede bestyrelsen ekstraordinært at imødekomme ansøgningen.
Vigtigt at ”Skt. Josef Skole, Roskilde” tydeligt
fremgår af tøjet.
Punkt 5.
Aktiviteter

Næste arrangement er Julebanko 3/12. Der har
været flot opbakning fra forældre med ekstra
præmier.
Helle færdiggør invitationen og sender denne til
Berit/Ingelise (som slår den op på Intra mm), til
Michael (som sørger for at den slås op på foreningens hjemmeside) og til Morten som sørger for at
der bliver hængt kopier op på døre og opslagstavler på selve skolen.
Michael sikrer at vi har ekstra byttepenge i år.
Vi spiller 6 spil i alt og sælger 5 ringe Amerikansk Lotteri.
Præmier der skal indkøbes:
Pladen fuld: 3 Stjernegavekort a kr. 300 og 3 gavekort til en and hos Irma (kr. 300)
2 rækker: 3 Stjernegavekort og 3*2 bio billetter til
Kino Ros Torv

Kommentarer

1 række: 6 Stjernegavekort a kr. 100
Sidegevinster: 24 slikposer, 24 smoothies
(el.lign), 12 chokoladeæsker (a 50-60 kr) og 12
flasker vin (a 50-60 kr)
Amerikansk Lotteri:
1.præmie: 5 Irma kurve a kr. 300
2.præmie: 5 gange 2 bio billetter Ros Torv
3.præmie: 5 gange Stjernegavekort a kr. 100
4.præmier skabes ud fra de mange sponsorgaver
Indkøb:
Michael: Sjernegavekort (antal se ovenfor) + byttepenge
Christina: slikposer (24 stk a 25-30 kr) + bio billetter (8 gange 2) + 5 ringe Amerikansk Lotteri
(fx hos Legekæden) + 5 ekstra slikposer (a kr. 50)
som kan bruges i tilfælde af flere der har banko
samtidig
Morten: Irma (gavekort, Irma kurve + sidegevinster) + sandwich + vin til pedellerne) + får styr på
diverse sponsor gaver
Heine: Indkøb af øl, kildevand og sodavand. Michael tjekker sidste års bonner for antal og mailer
til Heine.
MKP dobbelt tjekker med skolen / pedellerne at
borde, stole, mirkofon etc er klar.
MKP tjekker og tæller bankopladerne.
Vi mødes kl. 16.30 i Hallen d. 3/12
Punkt 6.
Økonomi

Michael gav status på foreningens økonomi. Skolen har netop overført skolepenge for 2. halvår
2014 – ca. 60.000 kr. Udgifterne til skolens 110
års jubilæum (is til eleverne samt fest for mellemtrinnet beløb sig til i alt kr. 14.398)

Punkt 7.
Næste møde
Punkt 8.
Eventuelt

Eventuelt 27/1 eller 28/1-15 hos Torben, Danske
Bank.
Torben Stevold har kontakt til kommunen vedr.
trafik og parkering på Frederiksborgvej. Morten
og Michael deltager på en eventuelt møde med
kommunen.

