Referat fra bestyrelsesmøde
i Sevel Skoles Støtteforening
tid: 21/6-2012 kl.19.30
Sted: Søren Futtrup
Afbud fra Lise
1: Godkendelse af dagsorden – ok, ingen tilføjelser
2: Gennemgang og godkendelse af referat fra sidste møde
• Hans Holm emneuge – bliver til noget. Er programsat til uge 10, 2013. Hans Holm
giver rigtig god pris.
• Jernindsamling kunne evt. gøres permanent, altså med en container der konstant står
til rådighed for gammelt jern. Per og Gitte Vestergård har tilbudt at den kan stå hos
dem på Nautrupvej. Der blev også foreslået at det måske kunne være ved mejeriet.
En anden mulighed kunne være at indsamle dåser (øl/sodavand).
3: Medlemssituationen og økonomi
• Ca. 10 nye medlemmer som følge af folder der blev omdelt sammen med folder fra
forsamlingsgården
• kassebeholdning pr. 21/6 45.600 kr.
4: Nye ansøgninger
• umiddelbart ingen nye ansøgninger. Det blev aftalt at når ansøgninger er behandlet,
enten på møde, eller via mail, så er det Søren der giver tilbagemelding til ansøgeren
om tilsagn/afslag.
5: Nyt fra skolebestyrelsen
• Intet nyt lige nu.
6: Planlægning af markedsdag 1/9
• Starter kl. 10.00 – slutter kl. 13.00
• Start med kaffe og rundstykker – Erik snakker med bageren om sponsorat af
rundstykker, og SSS (Sevel Skoles Støtteforening sælger kaffe)
• Flg. arrangeres:
• Kondibingo – ansvarlig Mads
• Det muntre køkken
• Lotterisedler fortuna – ligger pt. hos Mads
• boderne består af skoleborde – et skolebord koster 50,• Der laves specialaftale for 6. kl. elever de får boden gratis for at kunne tjene lidt
ekstra til Bornholmerturen.
• Der må sælges bøger, blade, legetøj, film, tegneserier osv. i samme boldgade.
• Der laves opslag om markedsdagen klar til 1. skoleuge. Mads kan evt. få lov at
fortælle lidt om SSS og markedsdagen 1. skoledag.
• Tilmelding til markedsdagen til Mads – enten tlf. eller mail – oplysninger på opslaget
• afslutning med sandwich/håndmadder – Mads snakker med Michael om hvad der
kan lade sig gøre mht. menuen. Evt. også salg af is.
• Flere ideer til næste møde :-)
7: evt.
•
•

der blev snakket om mulighed for mobil/stationær klatrevæg/lasergame
evt. arrangere æbleplukkertur til Roslev frugtplantage

8: næste møde – 20/8-2012 kl. 20.00 – kort møde

