Referat fra bestyrelsesmøde den 12.4.2016
Tilstede: Saida, Annette, Elisabeth, Dorte og Marianne
Afbud fra: Inger, Christina og Karen
1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer. Annette
Referent: Marianne
Punkt 7 og punkt 6 byttes om.
2. Godkendelse af referater fra mødet den 8.2. og fra Generalforsamlingen den 8.3.
Begge referater godkendes
3. Konstituering af bestyrelsen og underskrift af de nye vedtægter
Saida er formand. De øvrige er bestyrelsesmedlemmer. Christina er tillige kasserer.
4. Kort tilbagemelding fra arbejdsgrupperne:
a. Medlems-/maillister
Der var god effekt af rykkermail/breve for kontingenett. Ny revideret medlemsliste foreligger.
b. Loppemarked
Nenkashe har en stand på loppemarkedet på Frederiksberg bag Rådhuset lørdag den 18.6. Vi har
mange effekter, men kan bruge pænt brugt voksen tøj.
Vi mangler borde og Saida undersøger evnt. Indkøb. Annette har tøjstativ. Loppegruppe
medlemmerne er adviseret om datoen. Marianne kontakter dem medio maj for nærmere aftaler
og vagtplan.
Den 15.4. har Kirsten Matthiesen (medlem af støtteforeningen) og hendes kusine en bod til
støtte for Nenkashe på Loppemarkedet på Hyltebjerggård. Karen kan hjælpe med at køre.
Annette kan også hjælpe.
c. Facebook
Gruppen består nu af Annette, Karen og Pia Glerup (medlem af støtteforeningen). Gruppen
planlægger møde snarest.
d. Hjemmesiden
Saida og Bente har holdt møde og arbejder på hjemme siden. Har lagt fotos ind af pigerne i
Kenya. Saida gør opmærksom på at Nenkashe Kenya har en hjemmeside der hedder
Nenkashe.org
Facebook – og hjemmesidegrupperne vil holde et fælles møde.
e. Events
Gruppen er Saida, Bente og Dorte og de har endnu ikke haft møde. Der er flere gode ideer i
luften. F.eks. sejltur til Saltholm, fælles cykeltur,yoga, m.m.
f. Cisu
Saida sender mails med kurser/møder videre til os. Udenrigsministeriet indsamler oplysninger
om beløb der sendes til projekter i andre lande. Saida udfylder skema og svarer herpå.

g. Bank
Saida undersøger de økonomiske betingelser for at få mobilpay til foreningen. Det forlyder at
der er en særlig ordning til velgørende foreninger.
5. Planlægning af bestyrelsesmøder indtil Støttefesten den 8.10.
Den 19.5. hos Saida
Den 16.6. hos Elisabeth
Den 01.9. hos Dorte – med hjælperne
Den 29.9. hos Inger
Der vil blive flere møder i mindre grupper. Vi skal bl.a. planlægge flyer inden sommerferien.
Saida indbyder Maria, Elisabeth C. og Else-Marie til mødet den 16.6.
6. Eventuelt
Marianne vil revidere bestyrelsens interne adresseliste
7. Sidste nyt fra Kenya
Vedrørende den kenyanske regerings inddragelse af midler udefra til NGO organisationer i
Kenya. Saida oplyser af Silole ikke mener, at der er noget problem i forhold til Nenkashe.
Saida og Annette har haft en fantastisk inspirerende tur til Kenya. De havde mange varme
hilsner med til alle medlemmer i Danmark. Overalt mødte de megen stor TAK for indsatsen
herfra. Silole havde planlagt et intensivt program. Besøg på alle skoler og møder med
medlemmerne af Nenkashe.Kenya. Der er kommet flere unge medlemmer i gruppen der.
Gruppen har arbejdet hårdt for at planlægge en stor fest for at indsamle penge til at bygge en
”efterskole ” til de piger der afslutter deres skolegang med grundskolen. Festen fandt sted den
dag Saida og Annette rejste hjem. Der var inviteret en minister samt diverse embedsfolk og
andre interessenter. Der var optræden af flere grupper af piger fra skolerne. Der blev lavet mad
til to hundrede mennesker. Festen blev en stor succes og indbragte ca. 111.000 kr. samt et
vognlæs grus og seks betonpiller. Arbejdet med at opføre et lille hus til en vagtmand er nu
påbegyndt.

