Bestyrelsesmøde for Skrillinge skolens støtteforening
Tilstede: Kim Jørgensen, Lars og Inge Frandsen, Pia Bonne Kofod og Ann-Katrine Nicolaisen
Fraværende: Birthe Nørgaard, Flemming Høj Larsen, Henning Simonsen og Peter Bonne Kofod
Dato: søndag den 12.03.2017
Referent: Ann-Katrine Nicolaisen

Agenda
1. Økonomi:
Pia beretter at der er et beskedent overskud på kr. 920,- fra Langelands tur 21-23. maj
2016. Det besluttes at prisen per voksen (150,-) og barn (75,-) bibeholdes, hvis en ny tur
kommer på tale.
2. Fremtidige arrangement:
Lars stiller spørgsmål til hvilke arrangementer der kunne være interessante at tage op i
foreningen. Forslag som håndbold, børnelejre, fritidsaktiviteter og foredrag kom i spil.
Hurtigt blev der enighed om en ny tur til børnelejren på Langeland.
Rent praktisk vil Kim tage kontakt til lejren ang. hvilken weekend vi kan låne huset (gerne i
uge 22 eller 23).
Inge vil skrive en invitation, som eleverne kan få med hjem i tasken, det vil også blive slået
op på skolens intranet.
Der vil blive indkaldt til et nyt møde, for at få de praktiske gøremål på plads, ang lejreturen.
3. Generalforsamling:
I vedtægterne er det beskrevet at generalforsamlingen, skal afholdes i september og inden
efterårsferien. Ved næste bestyrelsesmøde skal der lægges en dagsorden og en dato for
næste generalforsamling.
4. Evt.:
4a Musik
Musikinstrumenter til legeplads på skolen, Lars og Inge har undersøgt legeplads redskaber
som vil give børne nye og sjove oplevelser. Disse instrumenter vil også kunne bruges til
undervisning da de er tone mæssigt korrekte. Kan Bestyrelsen finde sponsorer til dette
gennem Birthe.
4b Facebook
Støtte foreningen er også kommet på Facebook, ”Skrilleskolens støtteforening”. AnnKatrine er webmaster og vil stå for opdateringer.

4c Eksistens
Hvordan får vi spredt budskabet, om Støtteforeningens eksistens ud. Forslag om kort
introduktion på de årlige grill-aftener, hvor også nye elever er inviteret, ville være oplagt.
Forslaget skal dog forbi Karin Munk Pedersen før det kan godkendes.
Bestyrelsen
Formand:

Næstformand:

Lars Frandsen

Ann-Katrine Nicolaisen

