14. nov. 2011. Bestyrelsesmøde Nenkashe.
Til stede: Saida, Marianne, Maria, Annette, Elisabeth

Mødet præget af en hel del løse ender vedr. selve festen. Derfor udsættes flere af
dagsordenspunkterne til et senere tidspunkt.





PBS/Nets udsættes.
Medlemslisten er der endnu ikke helt styr på. Marianne overtager. Udsættes.
”Giv en mursten”. Vi mangler en del formalia bl.a. regnskab. God ide, men for tidligt. Fint
udkast fra Saida. Udsættes.
Autosvar på medlem@nenkashe.dk. Udkast fra Maria. Udsættes.

Festen:















Maria har talt med politiet. Vi burde have søgt om tilladelse til offentligt lotteri, nu må vi
holde os indenfor rammerne af et medlemsarrangement, da bankospil uden tilladelse er
OK for en medlemskreds.
Kort gennemgang af banko regler. Saida og Annette har varet til banko spil i sejlklubben.
Plader m.v. lånt derfra.
50 kr. for 5 plader. 20 kr. ekstra for ledsagere.
4 bankospil med 4 hovedgevinster + 8 sidegevinster. Maria har lavet liste over hvad man
vinder. Hvis mere tid evt. trække på pladenummeret.
Indtil nu 16 betalende gæster til middagen + 5 gæster (Birgitte S., Jess Myrthu med
ledsager, Magnus, Kirsten kordegn).
Maria har lavet en liste over ting til auktion. Plakatbilledet skal også på, evt. flere?
Annette gir ting til Flemming J. Elisabeth modtager og køberne kommer op til E. for at
betale og få sine ting.
En hjælper placeres fast ved bordet med gaver til auktion og banko, så at ingenting
forsvinder. Halskæden må befinde sig om halsen på den af os den passer bedst på.
Marianne skaffer byttepenge til at starte loppemarkedet med.
Støttefest plakaten hænges op nogle steder i salen så programtider fremgår tydeligt. Tid
for musik rettes med tus.
Liste over gavegivere hænges op på væggen i salen. Saida nøjes med, at gøre opmærksom
på listen ved ferniseringstalen.
Marianne beder Silole om, at få hendes tale på skrift, hvis det ikke funker med Skype.
Guldmedlemsskab 3500 kr. for 2012. Dækker 3 semestres skolegang, mad, bøger, tøj,
medicin). Sølvmedlemsskab a 1000 kr. for 2011 dækker 1 semester.





Estate Coffe afleverer sine ting fredag ca. kl. 13 – 15. Sælges for 20 kr. for kaffe/ the. Der
kommer også ca. 100 cupcakes, og desuden kage fra Mariannes veninde. 15 kr. for
cupcaces og kage.
Tilbud om fadølsanlæg. Spørge Kirsten kordegn. Der kniber lidt med hvem der kan passe
udskænkningen. Vi spørger dem vi kender. Evt. droppes.

Udmærket artikel i Amager og Frederiksbergbladet, med interview af Saida.
TV- Lorry. Maria og Saida bliver interviewet fredag.

Hængepartier med kirken/ Kirsten
 Køleskabskapacitet
 Nøgle/ alarm systemer
 Instruks af kaffemaskine
 Oversigt over standardopstilling af bord/ stole
 Mængde rengøringsremedier

Slutrengøring




Loppemarkedet skal være ryddet væk inden middagen
Køkkenet står i princippet vores betalte hjælpere for, men de må også påregne, at hjælpe
til med nogle af de andre oprydnings/ rengøringsopgaver
Marianne fordeler opgaverne med hård hånd.

Vi fik i farten ikke aftalt et nyt møde. Det blev sent og alle var vist lidt trætte.
Ref: Elisabeth

