Cyfarfod Cymdeithas Ysgol Bodfeurig 10/5/16
Mynychwyr
Lliwen Jones (Is Drysorydd)
Dana Thomas
Dave Percy
Trys Burke (Is Gadeirydd)
Lucy?
Sarah Collick (Is Ysgrifennydd)
Jane Devereux
Tamsin Slinn (Trysorydd)
Katy Woodington (Ysgrifennydd)
Claire Lynch (Cadeirydd)
Cyllid
Balans presennol - £ 970
Rhoddion â cytunwyd arnynt- £ 500 (Gwobr Gwirfoddolwr Cymunedol RWE Innogy), £ 240 (Degai
Stud - nawdd cyntaf ar gyfer laptop)
Camau Gweithredu
• Pawb wedi cytuno ar targed codi arian - £ 7,000 dros 2 flynedd!
• Rhestr wirio trefnu digwyddiad ar gael gan CL
• CL & KW i drafod gydag Alison Halliday ynglyn â chofrestru’r elusen
• CL i gysylltu â Sara i ofyn am gymorth gyda chyfieithu
• KW i gysylltu â LJ ynglyn â phrosiect “outdoor learning classroom” a’r potensial i ystyried ceisiadau
am arian gan yr ymddiriedolaeth
• TS & KW i gysylltu â Delwedd er mwyn cael ychwanegu tudalen CRhA a gwybodaeth at wefan yr
ysgol (holl ddeunydd i gael ei adolygu gan LJ cyn cael ei ychwanegu at y wefan)
• CL i gael manylion yswiriant a ddarperir gan PTA UK a’u rhannu gyda LJ (byddai'r yswiriant yn
cynnig sicrwydd ar gyfer digwyddiadau fel rhentu castell neidio, taith gerdded noddedig, ac abseilio
noddedig ac ati?)
• DT i wirio'r dyddiad ar gyfer taith gerdded noddedig gydag Anti Anwen (gall hi drefnu sglodion a
cŵn poeth?)
• TS i ddiwygio'r ffurflen noddi ar gyfer taith gerdded (gall Sara gyfieithu?)
• LJ i archwilio os bydd "slip sliding" yn iawn yn ystod barbeciw
• Karen Duggan i anfon llythyr at Tesco i drefnu dyddiad ar gyfer pacio bagiau
• DT i ofyn i’r clwb rygbi am bwcedi caeedig ar gyfer casglu arian yn Tesco a hefyd creu rota o slotiau
pacio bagiau 2 awr ar gyfer plant dros 8 oed a rhieni
• Karen Duggan i drefnu manylion am noson Elvis (£ 150 ar gyfer Elvis ficer a band) gwerthu
tocynnau a derbyn rhoddion am wîn (neuadd ar gael 26eg o Dachwedd)
• SC i drefnu noson ffilm (o bosib yn fisol) cynllun Sefydliad Ffilm Prydain i ddangos ffilmiau heb
drwydded yn neuadd yr ysgol, gyda swper a phopcorn
• LJ i wneud ymholiadau ynghylch slot canu carolau Debenhams / Marks (efallai Llandudno)
• KW i sefydlu cyfrif ar easyfundraising.org.uk (codi arian tra'n siopa)

• DP i drefnu abseil noddedig (ystyried lleoliad / oedrannau'r plant, efallai tynnu a gwerthu lluniau
(efallai Rich Edwards neu rhywun arall)
• Syniadau eraill - disgo rholer, gemau pêl-droed rhieni, pêl bonws, Tyfu Punt ayyb
Dyddiadur digwyddiadau
9fed o Fehefin taith gerdded noddedig
I'w gadarnhau clwb ffilmiau
17eg o Fehefin barbeciw Haf
8fed o Orffennaf barbeciw Haf dyddiad wrth gefn
I'w gadarnhau pacio bagiau Tesco
I'w gadarnhau barbeciw croeso yn ôl mis Medi
24ain o Fedi abseil noddedig
26ain o Dachwedd noson Elvis
I'w gadarnhau canu carolau

