Støtteforeningen til projekt

Nenkashe Educational Center
Den 27.8.2014

Referat fra bestyrelsesmøde den 26.8.2014
Deltagere: Inger, Elisabeth, Marianne og Saida
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af ordstyrer og referent
Fremlæggelse af referater fra den 17.7. og den 12.8.
Forslag til ny brochurer og 2 flyer
Siden sidst
Sommerferiehjem til piger, som ikke kan komme hjem på ferie
5. Evt.

Ad 1. Saida refererer
Ad 2. Begge referater godkendes
Ad 3. Tak til Bente og Marianne for det store arbejde de har lagt i forslag til ny brochure.
Brochuren fremlægges i den nye udgave. Teksten er blevet strammet op, og der er sat billeder ind.
Der skal pusles lidt mere for at få den færdig, og det kan vi desværre ikke nå inden støttefesten.
Det nye forslag til flyere en god ide, og kan bruges ligesom vi bruger postkortene. Også her skal
der pusles lidt med opstilling og evt. format. Vi genoptrykker et lille antal af den gamle brochure til
brug ved Støttefesten med få rettelser. Vi beslutter at færdiggøre brochuren og flyer den 20.10. kl
19, som eneste punkt på dagsordenen.
Ad 4. Det har været nødvendigt at have et sommerferiehjem til piger, som ikke kan komme hjem
på ferie. De sidste par år har NEC lejet plads i en skole for handicappede børn, men dels var det
dyrt og dels fungerede det dårligt. Derfor har Siloles Søster Mary stillet sit hus i Kajiado til
rådighed, da hun ikke selv bor der. Vi har givet grønt lys for at NEC kan købe det nødvendige
udstyr til de få børn, det drejer sig om.
Ad 5. Mødet den 9.9. er flyttet fra Bente til Marianne. Vi aftaler at invitere Maria med til mødet for
bl.a. at drøfte auktion og børnevenlige ”madder”.
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