Nenkashe, DK
22-11-2015
Referat af bestyrelsesmøde 19-11-2015
Til stede: Annette, Christina, Inger, Marianne, Saida, Bente
Afbud: Elisabeth
1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Annette
Referent: Bente
2. Godkendelse af referater fra d. 2.6, 26.6 og 29.10
Referat 2.6., pkt. 3: Udarbejdelse af retningslinjer for institutionsmedlemskab overlades til
medlemsgruppen.
Referat 26.6, pkt. 3: Bestyrelsen skal følge Bitcoin udviklingen.
Referat 29.10, pkt.3: Karen alligevel ikke med i hjemmesidegruppen. Sidste
afsnit:Godkendelse af referater…datoen 26.6 skal være 25.6, 27.10 skal være 29.10
Bestyrelsen besluttede et nyt fast punkt på dagsorden: Nyheder til og fra grupperne.
Indsættes som punkt 6 i foreliggende dagsorden.
Punkt 6: Evt. ændres til punkt 7.
De tre referater blev derefter godkendt.

3. Opsamling fra støttefesten, herunder liste over resterende auktionsting og liste over
køb, salg og forslag til indkøb til næste år.
Saidas oversigt over usolgte auktionsgenstande blev gennemgået.
Kirstine Vaabens gipsrelief, som Elisabeth C. gerne vil købe, efterlystes. Marianne spørger
Maria, om det er hos hende og spørger samtidig, om hun stadig vil købe bagekurset fra
Skærtoft Mølle.
De øvrige auktionsting videregives til Facebookgruppen, som kan sætte dem til salg på
nettet.
Marianne samler overslag fra Birgitte og Maria om køb og forbrug af mad- og drikkevarer
mm., så vi har en aktuel indkøbsliste til næste års støttefest.
Til evalueringen af støttefesten: der er brug for en gruppe til at styre hele
auktionsprocessen samt brug for flere folk til cafeen.
4. Fastlæggelse af dato for årets støttefest
8. oktober 2016 på Borups Højskole. Maria fik datoen i en sms med det samme, så hun kan
spørge om Borups er ledig.
5. Skal vinsmagning, yoga, filmforevisning m.m. med på næste års støttefest eller skal
de deles ud som enkelt begivenheder i årets løb? Skal der nedsættes en
”Eventgruppe” til at arrangere det?
Der var enighed om, at vi ikke skal have workshops på støttefesten, men gerne flere
aktiviteter, events, i løbet af året.
Lokaler, vi måske kan låne: Dortes baghus, Absalonskirken på Sønder Boulevard, som er et
slags kulturhus nu, købt af ejeren af Tiger-butikkerne.
Yoga: Marianne spørger den yogalærer, som tidligere har ”foræret” et kursus, om hun vil
give en time igen.
Vinsmagning: Hvis ikke Marias vinkontakter kan, vil Inger spørge sin kontakt Taastrup
Vinhandel.
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Det undersøges om der er medlemmer, der kan tilbyde lignende arrangementer. Sættes på
hjemmesiden og Facebook.
Tilbud om udflugter til forskellige steder og institutioner kunne også arrangeres. F.eks.
Folketinget, Roskilde Kloster……
Der blev nedsat en eventgruppe bestående af Saida, Bente og Christina (kan først deltage
efter jul).
6. Nyheder til og fra grupperne
Medlemsgruppen
- kommer med udkast til institutionsmedlemskaber: Bliv medlem, dokument til brug for
årsregnskab samt takkeskrivelse.
Vi besluttede at et medlemskab koster 1200 kr..
- sender rykker til de, der ikke har betalt kontingent.
- sender tak til virksomheder og fonde, der støtter med et pengebeløb.
- sender velkomst til nye medlemmer
Saida takker alle, der har støttet i et nyhedsbrev.
Saida og Elisabeth har udarbejdet et takkekort til at sætte i ramme, som er udsendt til dette
års donatorer.
Det kan også bruges som udgangspunkt for både en ”officiel” og personlig takkeskrivelse.
Hvis nogen har brug for det, fås det hos Saida.
Facebookgruppen
Pia Glerup vil gerne være med i gruppen ligeledes Christina, når hun kan.
Gruppen holder møde en gang om måneden for de, der kan, ellers foregår kommunikationen
via mailen.
Gruppen tager sig af salg på nettet. D.v.s. Salgsgruppen nedlægges.
Forslag fra Saida om at følge et par af pigernes hverdag på foreningens Facebookside.
Loppegruppen
Plads på loppemarkedet ved Frederiksberg Rådhus skal bookes ca. midt i marts. Det gør
Saida.
Bankgruppen
Der arbejdes videre med MobilPay.
Pt. overføres pengene til Kenya i Kenya shillings.
Cisu
Saida refererede fra møde i Cisu.
En repræsentant for netværksorganisation Uraia i Nairobi fortalte om statens ændrede
holdning til udenlandske NGO organisationer.
Staten har lukket konti fra ca. 900 udenlandske NGO organisationer. Grunden hertil ligger
ikke helt klart. Måske har det noget med terror at gør, måske følger staten en trend fra
Etiopien, som ikke vil have udenlandske NGOers økonomiske støtte.
Hvor udsatte er vores forening? Saida vil følge op på det, når hun og Annette besøger Silole i
slutningen af marts næste år.
7. Evt.
Det fastlagte møde i december aflyses.
Generalforsamlingen blev fastsat til d. 8. marts 2016 kl. 19 hos Saida.
De 2 næste bestyrelsesmøder bliver d. 9. februar hos Inger, hvor vi bl.a. skal forberede
generalforsamlingen samt d. 12. april hos Marianne.
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