Referat af bestyrelsesmøde i Forældreforeningen for Skt. Josef Skole

Tid: Torsdag d. 12/11 2013, kl 20-21:30
Sted: Hos Tine Bjørn
Deltagere: Tine Bjørn, Christina G. Madsen, Morten K. Pedersen, Michael Hartvig, Heine Borch
Fraværende: Torben Stevold, Helle G. Christensen, Tine Remien

1) Godkendelse af referat fra sidste møde.
Referatet blev godkendt.
2) Valg af referent
Heine meldte sig.
3) Orientering fra skolebestyrelsesmøde
Morten orienterede.
4) Ansøgninger
Ingen aktuelle ansøgninger. Mangler SFO’en bats og bolde til bordtennis? Morten spørger Birgit.
5) Aktiviteter 2013/14
Et foredrag blev nævnt som mulighed. Alle bedes have et forslag til foredrag eller anden aktivitet med
til næste møde d. 22/1, kl 17 i Danske Bank
6) Kasse overdragelse
Ikke sket endnu pga. travlhed. Michael følger op inden der skal bruges penge til banko.
7) Klub for 3. klasserne
3. klasserne skal vælge klub nu. Der er blevet holdt møde med kommunen/arbejdet på at holde
børnene samlet. Viadukten og Kildegården er de primære valg. Der skal afleveres lister fra A og B
klassen om klubønsker. Tine B. koordinerer med klasserådene. Deadline d. 29/11.
Forældreforeningen er med for at give vægt til forældrenes ønsker.
8) Banko
Afholdes d. 3/12.
Helle og Torben deltager ikke på dagen.
Morten – handler øl, vand og juice. Samt 4 ringe til amerikansk lotteri. Krus & affaldssække.
Michael – er opråber, skaffer byttepenge og stjernebutik-gavekort.
Christina – skilte, 24 flasker lemonade til præmier, sandwicher. 4 stk Irma-kurve a 300,-, vin a 60,-,
gavekort til ænder.

Tine B – slikposer, chokolade. Sender mail med indkøbsliste.
Helle – invitationer og opslag
Tine R og Heine – salg af plader
Heine – prisliste for plader (1 stk – 10, 2 stk – 20, 3 stk – 25, 4 stk – 35, 5 stk – 45, 6 stk – 50). Max 6 stk
pr person i første omgang.
Program: 3 runder – pause – 3 runder – trækning af amerikansk lotteri.
Vi mødes kl 16 på dagen.
9) Eventuelt
10) Næste møde
D. 22/1 kl 17 i Danske Bank på Stændertorvet

