Referat fra bestyrelsesmødet den 26. april 2015 (hos Inger Ahrenkiel)
Til stede: Bente, Elisabeth, Inger A, Inger J og Saida
Fraværende med afbud: Christina og Marianne
NB Ændret dagsorden! Vi blev enige om at lave lidt om på dagsordenen, pga.
en hastesag: Leonard Mpokes ansøgning til Danida Fellowship Centre om at
blive optaget på kurset “Role of Civil Society in Aid Effectiveness” i
København i maj 2015. Ansøgningen blev sat på dagsordenen som pkt. 3, og
det gamle pkt 3 (Om nye brochurer og genoptryk af postkort) blev udskudt.
ad 1 Valg af ordstyrer og referent: Elisabeth blev ordstyrer, Inger referent.
ad 2 Fremlæggelse af referatet fra mødet den 17. november:
Referatet blev godkendt, dog med et par små rettelser: til pkt 4 Det blev nok
besluttet at evalueringerne af støttefesten (henholdsvis hjælpernes og
bestyrelsens) skulle skrives sammen, , men det skete ikke, og vi har siden skiftet
menining; det er godt nok at have dem hver for sig. Og til pkt. 7: Bente kan
oplyse og vil gerne - når lejlighed gives - oplyse om et projekt i Tanzania med
en erhvervsskole til masaielever, men på mødet den 17/11 var der ikke tid.
ad 3 Leonards ansøgning:
Vi var enige om at ansøgningen var meget velskrevet. For os ser han ud til at
være en stærk ansøger til kurset. Vi håber at han bliver optaget. Ligeledes var vi
enige om at Christinas anbefaling (“Letter of recommendation”) var meget
velskrevet. Vi foretog et par små rettelser (anout til about + tilføjelse af et
manglende “to” + “Children´s Office”: begge ord med stort
begyndelsesbogstav) og var desuden enige om at formanden skulle på som
medunderskriver til brevet. Saida påtog sig at printe brevet på fint brevpapir og
forsyne det med vores logo. Ligeledes påtog Saida sig at ekspedere brevet
videre til rette vedkommende.
Yderligere vedrørende ansøgningen: Vi var enige om at vi godt kan skaffe de
7.500 kr til betaling af kurset, vel at mærke uden at forgribe os på pengene på
kontoen til pigernes skolegang!
Et vigtigt spørgsmål: Hvad med sidste side i ansøgningsskemaet, den side
ansøgeren ikke selv skal udfylde? Vi var enige om at det måtte være Silole der
skulle udfylde den side. Støtteforeningen har jo ikke projektansvar, er blot
støtteforening for et projekt. Leonard har tilsyneladende regnet med at
støtteforeningen skulle udfylde den side, for han har skrevet støtteforeingen ind

i rubrikken “Name of the Danish supported programme/project ..”, men det er jo
NEC der er det danskstøttede projekt! Så der må skulle stå NEC i begge
rubrikker i punkt 1. Og en rettelse til pkt. 2 i skemaet: Der skal sættes kryds ved
“Co-financed course programme”.
Mens vi sad og behandlede pkt 3 i vores dagsorden, fik vi en sms fra Christina,
som var blevet i tvivl om udfyldelsen af sidste side i ansøgningsskemaet.
Christina vil kontakte Danida Fellowship Centre for at blive helt sikker på det
med udfyldelsen af sidste side. Vi afventer svaret!
ad 4 Planlægning af besøget fra Kenya:
Sidste nyt fra Sct. Jakob Kirke: Vi er meget velkomne! Vi er blevet bedt om at
foreslå et par datoer der kan passe os, og blev enige om at Saida skulle melde
tilbage at fredag den 24/4 kl 17 eller - sekundært! - lørdag kl 15.00 ville passe
os.
Øvrige aftaler: Hvidovre gymnasium mandag den 20. + tirsdag den 21.? Skal
afklares med gymnasiet! Inger lovede at prøve at få kontakt med 1.g´s
samfundsfagslærer med henblik på at få afklaret om ikke det ville være en god
ide at invitere 1. g´s elever med i FN byen til mødet om UNDPs arbejde
(=United Nations Development Programme – FN's Udviklingsprogram). Mødet
er aftalt til at finde sted onsdag den 22. april kl. 16.00.
Mht indlogering: Inger gentog sit tilsagn om at Silole og pigerne kan bo hos
hende, men Inger har brug for hjælp til det praktiske, specielt til det med at
sørge for de daglige måltider, ud over morgenmaden. Alle lovede at hjælpe til!
ad 5 Generalforsamlingen den 9. marts:
Holdes på Rolighedsvej (vi forventer ikke en stor tilstrømning, så der er sikkert
plads nok, ligesom der var det sidst).
Marianne og Inger er på valg. Inger J vil gerne stille op til genvalg. Marianne
(som jo ikke var til stede på mødet) skal spørges hvordan hun stiller sig til
genvalg. Og hvad med Anette? Vil hun stille op?
Bente pegede på punkter i vedtægterne som bør ændres . De øvrige
tilstedeværende var enige om at det var gode og vigtige ændringsforslag. Bente
lovede at skrive et udkast til et “Forslag om vedtægtsændringer” som kan
fremlægges på generalforsamlingen.
Regnskabet skal være klart til vores næste møde, dvs. til den 16/2. Tak til

Christina og til Christinas kontakt Jakob for at tage sig af den sag!! Det er
nødvendigt at regnskabet er klart i så god tid, for det skal jo udsendes sammen
med indkaldelsen til generalforsamlingen.
ad 6 Støttefesten den 3. oktober:
Saida har modtaget et papir fra Maria Grønlykke med et væld af ideer til
støttefesten, incl en række tilsagn om medvirken fra personer Maria har
kontakt med. Vi blev vældig opmuntrede af at høre Saida læse op fra papiret!
Vi aftalte at forsøge at få en rundvisning i stand på Borups Højskole. Følgende
datoer blev udpeget som mulige for de fleste af de tilstedeværende: mandag 9/2,
fredag 13/2, mandag den 23/2, tirsdag 3/3. Saida ringer til vores kontaktperson
Nina for at aftale et besøg med følgende begrundelse “Vi overvejer at ansøge
om at måtte bruge højskolen til et arrangement …”. Der er nemlige endnu ikke
officielt at der faktisk allerede foreligger en aftale!
Foruden besøget på højskolen har vi også brug for et møde med
“brainstorming”. På næste møde vælger vi en dato.
ad 7 Loppemarkedet på Frederiksberg i den kommende sæson:
Skal vi prøve at få en bod der igen i år? Annette og de øvrige medlemmer af
Loppegruppen skal kontaktes (Karen Grove, Else Marie, Felicia, Marianne og
… Annette har styr på hvem der er med i Loppegruppen)
ad 8 Orientering:
Det er vistnok en god ide at sørge for at det kan blive muligt at betale
kontingent og øvrige bidrag til støtteforeningen via Mobile Pay. Vi tager det
med til overvejelse på næste møde.
Saida har sendt en formel invitation til de to piger der gerne skulle komme på
besøg sammen med Silole. Invitationerne skal bruges til at skaffe pigerne pas og
visum.
Ad 9 Evt.: Intet til dette punkt
Næste møde: Mandag den 16. marts kl 19.00 hos Marianne Widenmann.

