Referat af bestyrelsesmødet den 10. oktober 2019

Dagsorden
1. Godkendelse af referat fra generalforsamlingen den 2. september samt konstituerende
møde den 2. september
2. Jubilæumsfesten for tidligere elever den 2. november 2019.
Opsamling på hele arrangementet samt opgavefordeling.
3. Balance pr. 30. september 2019.
4. Donationer siden sidste møde.
5. Indkomne ansøgninger.
6. Næste møde.
7. Evt.
Ad1)
Referatet fra den 2. september samt referat af generalforsamlingen blev godkendt.
Ad2)
Jubilæumsfesten for tidligere elever den 2. november 2019.
Der henvises til de forskellige bilag, som var sendt ud med dagsorden.
Den sidste del af festen blev planlagt, og det bliver et brag af en fest.
Gitte laver et program til gæsterne og et til os, så vi kan se, hvad der er vigtig information til de
forskellige dele af aftenens forløb.
Ad3)
Balance pr. 30. september 2019.
Balancen blev gennemgået og godkendt, og der var tilfredshed med, at foreningen fortsat har en
god økonomi, og noget på kistebunden til nye projekter.
Indtægter på kr. 21.080,Udgifter på kr. 17.703,Resultat på kr. 3.378 og en egenkapital på kr. 84.237,Side 1 af 2

Ad 4)
Donationer siden sidst.
Der har været donationer i perioden på 16.250 kr.
Dels tilskud til elevture samt tilskud til orkesterturen, som fandt sted i sidste uge.
Ad 5)
Indkomne ansøgninger.
Vi har fået en helt speciel ansøgning vedr. et undervisningsforløb på et hospice i en 8. klasse i
forbindelse med et kommende innovationsforløb.
Et godt initiativ, som vi godt vil støtte med 2000 kr.
Ad 6) Næste møde.
24. februar kl. 17.30.
Ad 7) Evt.
Charlotte bestiller vand med logo i bæredygtigt materiale.
Charlotte kigger samtidig på bæredygtige net til næste generation af førskolebørn.
Mødet sluttede kl. 19.00
Ref. Hans Myhrmann

Anne Wolthers

Charlotte Leth

________________

__________________

Gitte Busch

Søren Raahauge

________________

___________________

Steen Guldager
________________
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