Nenkashe, Dk
25-05-2016
Referat af bestyrelsesmøde 19-05-2016 hos Saida
Til stede: Annette, Christina, Elisabeth, Inger, Karen, Marianne, Saida, Bente (referent)
Afbud: Dorte

1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Annette
Referent: Bente
2. Godkendelse af referat 12.4.16
Godkendt med tilføjelsen, at Bente også havde meldt afbud.
3. Kort tilbagemelding fra grupperne
a. Medlems-gruppe/maillister
Medlemslisten er stort set færdig revideret.
Foreningen har pt. 170 medlemmer.
b. Loppemarked
Nyhedsbrev med tid og sted for loppemarkedet på Frederiksberg mailes til alle
medlemmer af Saida. Elisabeth sender sneglepost til øvrige.
Der indkøbes nogle borde til brug for loppemarkedet – ”sponsoreres” af Inger.
c. Facebook
Karen vil over en periode lægge billeder fra Annette og Saidas besøg hos Silole på
Facebook. Med hvert billede følger en lille historie.
Koordineringsmøde med hjemmesidegruppen tirsdag d. 24. maj, hvor det skal
drøftes, hvilke emner og informationer, der skal på henholdsvis Facebook og
hjemmeside.
d. Hjemmeside
Se punkt c.
e. CISU
Saida sender nyt fra CISU til alle bestyrelsesmedlemmer.
CISU tilbyder mange gode kurser, som ikke er særlig dyre. Kursusudgifterne
dækkes af foreningen.
f. Events (ud over støttefesten)
Saida og Bente har haft et enkelt møde og skal snarest aftale nyt møde med Dorte,
som også er med i gruppen.
Forslag til aktiviteter og udflugter:
En tur til Saltholm var der stor interesse for. Annette og Saida undersøger
muligheden i sejlklubben.
Øvrige forslag: yoga, vinsmagning, workshop i tyrkerknob og flettede måtter ved
Saida, sangaften – måske har Helle en kontakt til en operasanger, cykeltur på
f.eks. Fælleden.
Besøg på spektakulære og spændende institutioner som Dannerhuset, FN huset:
Karen har en kontakt, Folketinget: Annette og Saida har en kontakt, Carlsberg:
Elisabeth har en kontakt, Bytur: Inger har en kontakt, Kastellet: Inger har en
kontakt, Handikaporganisationernes Hus: Karen arbejder der, Vestre Kirkegård.
Hvis vi skal have omvisning, skal den helst være gratis.
Pris afhængigt af arrangementet mellem 50 – 100 kroner for medlemmer og deres
familier/venner.
g. Bank
Intet nyt.
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4. Støttefest
På baggrund af de sidste års erfaringer og evalueringer besluttede vi at nedsætte
arbejdsgrupper med et bestyrelsesmedlem som tovholder for de enkelte grupper.
Det blev til følgende grupper og tovholdere:
PR – Saida og Inger. Omfatter tekst til flyers, hjemmeside, Facebook, lokalaviser mm.
Hjælperne – Marianne. Tager hånd om hjælperne både under forberedelserne og ved
afviklingen af støttefesten.
Caféen – Elisabeth. Birgitte spørges om hun vil være med. Der tages kontakt til Jytte, som
har stået i caféen ved alle støttefester.
Udsmykning. Dorte spørges.
Catwalk. Saida snakker med Elsemarie.
Festtale mm. Maria spørges.
Auktion – Bente. Elisabeth er den regnskabskyndige.
Lyd – Karen
Afrikabord – Annette
Medlemsbord – Annette og Inger
Børnelopper og fiskedam – Christina. Børnelopperne omfatter kun legetøj.
Lotteri. Dorte spørges.
Bord med mere eksklusive og dyre genstande overvejes.
Det blev drøftet om der skulle være mere ”Afrika” på støttefesten, f.eks. i form af afrikansk
mad og om der skulle tages kontakt til den dansk-kenyanske forening.
Det blev foreslået, at Annette og Saida fortalte om projektet i Kenya med baggrund i deres
besøg hos Silole i foråret. God ide, syntes alle.
Skal vi have tilbud om fodbad igen eller udelader vi helt de små arrangementer, som
foregår sideløbende med aktiviteterne i festsalen? Sidste års yogaintroduktion trak kun et
par deltagere. Mest stemning for at droppe dem.
Bente undersøger om Venligboernes støttefest for Trampolinhuset, som Maria gjorde os
opmærksom på, var en succes. Ud over hovedprogrammet havde de nemlig mange mindre
arrangementer/workshops. Foregik også på Borups Højskole.
Det trækker publikum, når der kommer kendte personer som f.eks. Hr. Skæg. Vi prøver at
få ham til at komme i år igen.
5. Eventuelt
Intet.
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