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Referat fra bestyrelsesmøde den 29.10.2015 

 

Deltagere: Saida, Annette, Elisabeth, Bente og Marianne 

Afbud fra: Inger og Christina 

 

Ad 1) Valg af referent og ordstyrer 

Marianne er referent og Annette ordstyrer 

 

Ad 2) Hvordan får vi kortere møder, uden at det går ud over kvaliteten af vores arbejde? Kan 

selvstyrende grupper være en del af løsningen? 

Det er vigtigt fortsat at have bestyrelsesmøder hvor alle er med. Frekvensen kan nedsættes til hver 

6. uge. God ide med selvstyrende grupper der har kompetence. Gruppernes oplæg kan fremsættes til 

endelig beslutning på bestyrelsesmøderne. Grupperne beskriver selv deres arbejdsopgaver. 

Grupperne kan evt. få hjælp fra medlemmer der har viden om emnet  

 

Ad 3) Har vi brug for at nedsætte flere selvstyrende grupper på mødet, ud over dem vi 

allerede har: Hjemmesidegruppe, Medlemsgruppe, Facebookgruppe, Loppegruppe? 

Hjemmesidegruppen: Bente, Karen og Saida som tovholder 

Facebookgruppe: Karen, Rose-Marie, Rebecca og Annette som tovholder. Marianne spørger om Pia 

Glerup vil være med. 

Medlemsgruppe: Elisabeth og Marianne 

Loppegruppen: Felicia, Bente, Christina, Annette, Karen, Else-Marie og Marianne som tovholder. 

Bankgruppe: Saida og Elisabeth 

Cisu: Saida og Christina som tovholder i forhold til deres nyhedsbreve 

Forslag om en Salgsgruppe: forslag til medlemmer, Rose-Marie, Dorte Sikker og Inger som 

tovholder.  

 

Ad 4) Evt. 

Der har været forslag fra Elisabeth Colding om revidering af vores logo. Vi vil sætte det på 

dagorden i det nye år. 

Saida laver en oversigt over genstande der blev tilovers fra Auktionen og som kan sælges andet 

sted. 
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Overveje at have herboende kenyanere med til støttefesten næste år.  

Saida og Elisabeth har holdt oplæg i Vejleå Kirke i Ishøj og fik 3000 kr. til foreningen, 

Vi har brug for en opsamling fra støttefesten i forhold til køb og salg af: brød, kaffe, kød, øl, vin, 

vand m.m. Det er et vigtigt redskab til næste års planlægning.  

 

Forslag til dagsorden til mødet den 19.11.: 

Godkendelse af referater fra 2.6. + 26.6. + 27.10. 

Opsamling fra støttefesten jævnfør ovenstående 

Dato til støttefest 2016, forslag er 8.10. 

En Eventgruppe der arbejder med løbende eventer som Loppemarked, Yoga, vinsmagning m.m. 

 

 

 

 

 

 


