Referat af bestyrelsesmødet den 24. februar 2020

Dagsorden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 10. oktober 2019
Opfølgning på jubilæumsfesten 2. november 2019.
Balance pr. 31. januar 2020
Donationer siden sidste møde.
Indkomne ansøgninger.
Næste møde.
Evt.

Ad1)
Referatet fra den 10. oktober blev godkendt.
Ad2)
Opfølgning på jubilæumsfesten den 2. november 2019.
En rigtig fin aften, som forløb på allerbedste måde, indtil Jens Madsen kom galt afsted.
Alt forløb, som vi havde håbet, og underskuddet taget i betragtning sammen med, at vi eks. ikke
fik solgt nogen drikkevarer efter kl. 23.30, da ulykken skete, så kunne det vist ikke gå ret meget
bedre.
Hvis vi skal være hårde ved os selv, så kunne vi have sæt deltagerprisen højere og ligeså prisen for
drikkevarer, men dette var vigtigt for os i forhold til, at alle kunne deltage.
I forhold til medlemskab af foreningen ved tilmeldelse til festen, så har vi stadig en udfordring.
Vi bør inden for den nærmeste fremtid sende alle tilmeldte med dataoplysninger en sms med et
link til vores hjemmeside, så de kan tilmelde sig.
Konklusion – et super arrangement.
Ad3)
Balance pr. 31. januar 2020.
Balancen blev gennemgået og godkendt.
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Indtægter på kr. 61.970,Udgifter på kr. 74.779,Resultat på kr. -12.809 og en egenkapital på kr. 68.050,Ad 4)
Donationer siden sidst.
Der har været donationer i perioden på 56.576,69 kr. Her er også indregnet det underskud, som
har været på festen svarende til 112.832,99 kr.
Dels tilskud til julearrangementer, elevture ud af huset, bøger til førskoleelever samt tilskud til
vores Scienceelever, som er tilsluttet Sorø-undervisningen.
I forhold til faste donationer skal vores regneark opdateres.
Bøger til førskolebørn 12.000 kr. og net/kasketter til samme målgruppe 7.000 kr.
Ny udgave sendes rundt til alle medlemmer samt Susanne på kontoret.
Ad 5)
Indkomne ansøgninger.
Sprogophold. Her har vi modtaget to gode ansøgninger om hhv. et fireugers ophold i
sommerferien og støtte til et highscool-ophold i USA. De gives begge 5000 kr. til deres turen.
Her foruden har vi modtaget ansøgninger i forhold til 10. klasseopstart (tur/tøj mv.)
Ansøgninger, som vi besluttede at bakke op om.
Ad 6) Næste møde.
20. april kl. 17.30.
Ad 7) Evt.
Charlotte orienterer på næste møde i skolens bestyrelse om vores arbejde i vores forening.
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Mødet sluttede kl. 19.00
Ref. Hans Myhrmann

Anne Wolthers

Charlotte Leth

________________

__________________

Gitte Busch

Søren Raahauge

________________

___________________

Steen Guldager
________________
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