Dagens guldkorn - Det skal väre sjovt at väre med! - Quote Dorte :)

Referat af bestyrelsesmöde hos Marianne 11. januar 2018
(I må have mine svenske ö og ä undskyldt - jeg har ikke mulighed for at ändre det lige pt)
Ordstyrer: Inger
Referent: Lív

Dagens tema: Nenkashe Danmarks fremtid
A) Hvis vi kan låne Borups i år, skal vi så tage imod det?
● Der er stemning for at lägge Borups bag os
● Vi skal fordele de forskellige events ud over hele året og dele ansvaret imellem os
● Vi skal indstille Silole på, at vi fremover ikke kan tilbyde lige höje belöb
○ Vi kunne evt. skrive til hende, at vi gerne vil fölge de piger til dörs vi har nu
B) Hvilke muligheder og idéer har vi til, hvordan vi kan samle penge ind på en lettere
måde?
● Löb og/eller cykeltur, hvor folk betaler for at deltage
● Soroptimisterne vil gerne invitere os at holde et opläg, hvor vi efterfölgende kan sälge
suppe (engang til efteråret)
● Loppemarked 2 gange årligt
● Sommeryoga
● Middag for medlemmer
● Virksomhedsdonationer
● fundraising
● crowdfunding (crowdsurfing til dem der tör)
● Metronomen; Historiefortäller og/eller swingdans arrangement med livemusik. Silole
träkker mennesker, så det kunne väre en ide at holde det når hun er i kbh
● En afrikabod - det kan enten väre et julemarked eller en såkaldt ‘rullende salgsvogn’
på f.eks. Ströget
● Portvin-, öl- og vinsmagning
● En sejltur til Saltholm (Saida)
● Holde café med kaffe og hjemmebag i diverse kulturhuse og lign.
● Et arrangement som samler alle medlemmerne (nu, hvor Borups ryger). Evt. et
infomöde når Silole kommer m. vinsmagning
● Et möde, hvor vi samler alle hjälperne og mälker dem for gode idéer. Mödet bliver
holdt hos Saida efter generalforsamlingen d. 22. marts kl.19, med middag og vin til
hjälperne.
B1) Konkrete planer og opgaver
● Christina tjekker op på frister og muligheder for at söge oplysningspuljen til Siloles
rejse
●
●

Lív skriver udkast til en mail, hvor vi indkalder hjälperne til en brainstorm-middag →
Marianne sender mailen ud til alle hjälperne
Marianne har ansvaret for loppemarkeder
○ Loppe-gruppen skal finde 2 datoer
○ Inger tjekker muligheder for at holde loppemarked på Remisen
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●
●

○ Bente tjekker med sit barnebarn, hvor i Brönshöj han solgte sit legetöj.
○ Karen tjekker rödovregård
Inger tjekker muligheder for at holde en lille middag for medlemmer
Saida söger om at låne Metronomen enten d. 22. sept. eller d. 6. okt. 2018

C) Hvor mange penge kan vi nöjes med at indsamle de kommende år?
● Saida tager fat i Silole og laver en forventningsafstemning. Hvad synes hun om vores
plan om at fölge pigerne til dörs?
● Vi har en god ‘buffer’, så det er först om 2 år, at vores ändrede planer vil kunne
märkes i budgettet
● Christina er i gang med regnskabet. Det er färdigt inden generalforsamlingen
NB! Hvis nogen har nogle legoklodser eller billedlotteri liggende, så vil Marianne rigtig gerne
have det med til Kenya d.13. februar!

