
 

 

Referat af bestyrelsesmødet mandag den 17/ 2018 kl 19-21 hos Marianne Widenmann 
med Silole som særlig gæst 
_____________________________________________________________________ 
 
Til stede: Bente, Christina, Elisabeth, Inger, Karen, Marianne, Saida og Silole 
Afbud fra: Annette og Dorte 
 
 
ad 1 Valg af dirigent og referent 
Christina blev valgt til dirigent, Inger meldte sig som referent 
 
ad 2 evt. kommentarer til referat fra 30.8.18 
Referatet blev godkendt 
   
ad 3 Nyt fra Kenya 
Silole overbragte hilsner fra bestyrelsen i Kenya og opdaterede os om arbejdet med 
pigerne. Samlet set går det godt for pigerne, men selvfølgelig er der også udfordringer. 
Der er nu to piger på collegeniveau, Brenda og Silvia, og begge klarer sig godt. Silvia 
spiller en vigtig rolle i børnehaven/skolen. 
 
Det går også godt med samarbejdet i bestyrelsen. Hvert medlem har ansvaret for 8-9 
børn. 
 
I modsætning til tidligere er der positiv interesse fra de nuværende politiske ledere. Der 
forhandles om et samarbejde om skolen. Silole vurderede at der med de nuværende 
politiske ledere, der er ved magten de kommende 3-4 år, var gode muligheder for at få en 
hensigtsmæssig samarbejdsaftale. 
 
 
ad 4 Løse ender til Metronomdagen 
Vi gennemgik Mariannes oversigt over opgaver, og Marianne indføjede de ændringer der 
var, i oversigten. 
 
Vi aftalte at medlemmerne af bestyrelsen møder kl 9.00, men hjælperne først kl. 11.00. Vi 
skulle jo nødigt gå og falde over hinanden!  
 
Marianne skriver til hjælperne og gør opmærksom på at der ikke er frokost til os 
“medvirkende”. Vi må enten medbringe madpakke eller købe vores frokost. Restauranten i 
Sundby Sejlklub som tidligere har doneret frokost når vi har holdt støttefest, har i år i 
stedet valgt at donere 25 billetter til “Mormors kaffebord”, et arrangement for medlemmer 
og venner af støtteforeningen der finder sted den 1. oktober. 
 
ad 5 Evt. 
Saida har en aftale med en journalist(?) ved navn Anders, som vil lave et interview med 
hende til en Frederiksberg-hjemmeside (lidt à la AOK?). Dejligt med lidt omtale af 
støtteforeningen, selv om vi ikke ved hvor langt det når ud. Desværre har 
Frederiksbergbladet ikke vist interesse. 
 
Næste møde: Torsdag den 18. oktober 19-21 hos Inger, Østerbrogade 138, 1.tv (Bemærk: 
Det er i efterårsferien!) 
 
Bedste hilsner Inger (referent) 


