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Referat af støttefestplanlægningsmøde 9-9-2014
Deltagere: Saida, Annette, Marianne, Else Marie, Anne Grete Holmsgaard, Maria
Grønlykke
Referent: Bente

1. Auktion, herunder gaver til auktionen
Vi blev enige om, at der højst skal være 20 auktionsgenstande samt at auktionen
skal gennemføres uden pause og vare ca. 1 time.
En liste over auktionstingene med startpriser og evt. kort note blev påbegyndt af
Marianne og er allerede sendt til bestyrelsesmedlemmerne.
Listen videreføres af Saida, som skal have ting til auktionen senest først i næste
uge.
Listen med billede af de enkelte auktionsgenstande lægges på hjemmesiden af
Saida.
Maria vil rykke for svar hos de tidligere donorer, hun har skrevet til, men ikke fået
svar fra. Hun vil desuden prøve hos Skærtoft Mølle.
Anne Grete foreslog firmaet Green Comfort Sko, som bl.a. sælger dejlige
filthjemmesko.
Marianne skriver til dem samt til Jette Nørregaard, som også donerede et smykke
sidste år.
Annette og Saida gennemgår kassen med eventuelt egnede auktionsting, som blev
taget fra ved det sidste loppemarked på Frederiksberg.
Et par genstande, en gammel skrivepult og en gammel ”antik” telefon sættes på
nettet, så der kan bydes på dem.
Bente spørger Rose-Maria om hun vil sætte dem på Facebook.
2. Gode ideer (nyt punkt)
Flere ideer fra ”gæsterne” blev vendt.
Vi besluttede at prøve med et lotteri. Saida køber lotteriet og finder sælgere.
Præmierne kunne være doneret vin og bøger samt ting fra loppekasserne.
Sættes på hjemmesiden.
Arrangementer, musik/foredrag med mennesker, der har en god historie at fortælle
og som vil stille op uden honorar for den gode sag. Deltagerbetaling.
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Kunne evt. kombineres med Siloles besøg til foråret.
Maria prøver at få en tidligere medarbejder i DR til at være med til at skrive om
Nenkashe.
Saida skriver til Manu Sareen om han har lyst til at holde en kort tale. Emnet kunne
være om hans børnebøger, og hvorfor han har valgt at skrive for børn.
Else Marie holder et lokalt loppemarked, hvor indtjeningen går til Nenkashe.
Ideen sættes på hjemmesiden, som inspiration for andre.
Forslag om at flytte støttefesten til Borups Højskole, som ligger mere centralt og
nærmere centrum end Nathanaels Kirken.
Anne Grete og Maria undersøger om det er en mulighed.
Fantastisk – de har allerede fået positivt svar fra Borups Højskole.
Maria tænker på noget mere børnevenligt mad.
Logo på foreningens brevpapir.
Der tegnes abonnement på Udenrigsministeriets tidsskrift: Magasinet Udvikling.
Det er gratis.
3. Oprydning efter festen
Hver gruppe har ansvar for eget område: opsætning, oprydning samt sortering.
De kasser med loppeting, der skal gemmes forsynes med en seddel, der angiver
indholdet.
Birgitte spørges, om hun kan bruge alt det, vi ikke vil gemme mere, til det
velgørende arbejde hun er med i.
Det, der skal på genbrugspladsen sorteres i kategorier og sættes ud på
kirkepladsen.
Saida undersøger, hvilke kategorier, der bruges på genbrugspladsen på
Wärmlandsvej og fremstiller laminerede skilte til dem.
Der blev udarbejdet en Oprydningsliste 2014, som Marianne allerede har sendt til
bestyrelsesmedlemmerne.
Saida taler med kirketjener Lars om den generelle rengøring samt om vi kan bruge
garderoben fredag efter kl. 12 til sortering af udendørslopperne.
”Samosakøkkenet” blev meget fedtet til sidste år. Vi lægger malerpap på gulvet og
afdækker så godt vi kan.
Sidste år kneb det med bordene til fremlægning af loppeting mm..
Alternativt kan bruges kasser med låg med stof over.
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Saida og Annette medbringer tørrestativer, som kan bruges til ophængning af
børnetøj og stoffer samt en wienerstige, hvor der lægges brædder mellem trinene.
Saida køber 10 nye opbevaringskasser.
4. Opbevaring af tiloversblevne loppeting (Magnus kan kun have 10 – 15 kasser og
har haft indbrud i kælderen 2 gange i sommer)
Vi satser på, at Magnus kan have det hele.
Måske også mulighed for at Inger kan låne et kælderrum.
5. Eventuelt
Else Marie taler med Peris om prisen på samosaerne. Peris skal have sine udgifter
dækket, og foreningen skal tjene 50%.
En forespørgsel fra Peris, om hun må sælge sine ting fra Afrika mod, at foreningen
får en %del af fortjenesten, blev afvist. Vi vil ikke have private forretningsinteresser
blandet ind.
Der blev skrevet takkekort til Else, som har givet 10.000 kr., så Silole kan komme til
Danmark til foråret.
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