Bestyrelsesmøde 9. april hos Inger
1. Valg af dirigent og referent
● Annette og Lív
2. Godkendelse af referat fra 22. februar
● Referat godkendes og underskrives
● Marianne får referatet med, fordi Christina også skal skrive under
3. Gennemgang af GF referat:
● Inger retter referatet 'cpr.nr. beror ikke os.'
4. Gennemgang af lister over vores idéer; herunder lister med navne og mailadresser
på de forskellige arbejdsgrupper
Generelt
● Saida retter og udfylder Christinas dokument over idéer. Hun sender det ud til os
alle
og lægger det ud på hjemmesiden
● PR - Lív tager fat i Leah og Vár og spørger om hjælp til at reklamere for vores
events
● Nenkashes mobilepay nr er 82097
Loppemarked
● Tovholdere skal huske, at de har ansvaret for ‘at holde de andre deltagere i
ørerne'
● Vi skal sætte op kl.7, fordi kl. 8 var for sent sidste gang
● Marianne skriver til Else Marie, Kirsten og Inger for at spørge om hjælp
Hvordan skaber vi os et overblik over lopperne?
● Vi kan stille dem under Annettes halvtag og skabe os et overblik. Tingene skal deles
op i 4 arrangementer. Noget af det kan evt. komme med til metronomen, det kommer
an på planerne
● Saida tager fat i Gitte Ingerslev og beder om hjælp til at tømme kælderen i
Hvidovre.
Hun har en stor trailer
● Vi skal have tjekket med pedellen, hvorvidt vi kan komme ind på skolen i juli
Cykeltur
● Dato: 26. maj
● Kl.11-15
● Længde: 17 km.
● Pris er stadig til forhandling - 150 kr. for voksne 50 kr for børn blev foreslået
● Målgruppe: Børnefamilier, bedsteforældre, børn
● Der kunne måske laves små rygsække-diplomer til børnene eller lignende præmie
Metronomen
● Dato: 22. september, hele dagen
● Idéer til indhold: Jørgen Langhår, børnefortæller Mette Hansen, alkoholbevilling,
evt.
afrikansk dans, Karin kan lave suppe
● En gruppe mødes og laver en plan + et udkast til Metronomens hjemmeside
● Birgitte vil gerne lave sandwich
Donationscafe - i høkassen
Sandholm
● 250 kr
● Annette og Saida finder en dato sammen med ‘gutterne’

Yoga
● Marianne hiver fat i Lene Skov og finder ud af hvornår hun kan. Det kunne f.eks.
være oktober 2018 eller januar 2019
Oplev dyre- og plantelivet på Amager
● Addas mand vil donere en lammekølle og vise børnene, hvordan man griller den på
bålet. Målgruppen er bedsteforældre og børn. Han har foreslået små konkurrencer,
som alle kan være med til
● Dato: Hans forslag til datoer er 2. juni eller 10. juni, Saida taler med Adda om det
● Pris: Børn gratis, hvis kødet er med kan man tage 70 kr, max 50 personer... efter en
lang diskussion bliver vi enige om, at Saida taler med Adda om pris
Fundraising, fonde, legater:
● Tovholder: Revisor-Claus
● Karen G tager kontakt til Claus og laver en aftale
Crowdfunding + sælge ting på nettet (+ Saida)
● Lív tager fat i Amanda
Løb
● Christina finder en dato
Foredrag hos Soroptimisterne
● Det bliver til efteråret en gang. Saida har lavet en aftale med dem.
Øl- eller vinsmagning - høkassen
Nye idéer
● Saida : Sundby Sejlforening vil gerne give frokost til 40 personer, Saida er
tovholder
● Marianne : Flaskepant fra Campus, CBS eller DTU. Soroptimisterne har en aftale med
skole, hvor de får en del penge ind på denne måde, Marianne er tovholder
● Inger: Middag for medlemmer, foredrag med suppe til, 8-10 personer, foredrag om
drømme, Amanda kan hente mad hos Foodsharing. foreløbid dato:Torsdag d. 22.
november, kl.18.30, 200 kr
Eventuelt
● Dato for næste møde: Torsdag d. 31. maj hos Elisabeth kl.19-21. Dagsordenen: En
mere færdig liste med aktiviteter + fastlægge hvad vi skal skrive på hjemmesiden
5. Planlægning af de allerede fastlagte begivenheder; herunder datoforslag, PR og
forslag til deltagerpris - det er gennemgået under punkt 4.

