Referat fra bestyrelsesmøde den 16.7.2013
Deltagere: Saida, Annette, Inger, Elisabeth, Christina, Marianne
Afbud: Bente
Ad 1. Valg af ordstyrer og referent
Annette ordstyrer og Marianne referent
Ad 2) Siden sidst
Gæster ved Inger Ahrenkiels 60 års fødselsdag har i alt doneret mere end 4.000 kr. til Nenkashe. En
dejlig gave, som vi er meget taknemmelige for.
Hjemmesiden er revideret og vi gennemgik den kort på mødet. Bestyrelsen opfordres til at komme
med input og kommentarer til Saida.
Pjecen er revideret og drøftes. Der er ønsker om mindre teksttæthed og at pigerne i de små
fortællinger nævnes ved navn. Vi beslutter at arbejde videre med den efter støttefesten. Christina vil
forsøge at få rådgivning hos kollega der er kommunikationsmedarbejder. Saida sender fil med
pjecen til Christina.
Ad 3) Planlæging af støttefesten – Else Marie deltager
Plakater og pjece: Bjørn har trykt små plakater til ophæng. Vi vil bestille 100 stks A 4 og 10 stks a
3. Saida tilføjer de sidste rettelser til plakaten. Bjørn trykker den 23.8.
Vi skal have trykt/kopieret pjecen (i gammel version) til støttefesten. Bjørn 100 stks. Saida 50 og
fra kirken 50 stks.
Postkort påklistres labels om støttefesten og kan hentes hos Saida.
Gaver til auktion: Marianne taler med Maria herom.
Digital mobilisering: Christina sætter støttefesten på facebook og har opdateret vores facebook side
lidt. Vi vil sætter også opslag på Markedspladsen og Loppemarked.dk samt Børnibyen.dk. Saida
sætter opslag på Kultunaut.
Det afrikanske hjørne: Else Marie har kontakt med Maria B. der vil sælge smykker og Peris der vil
lave samosa og arrangere catwalk. Der er otte der gerne vil gå catwalk. Annette vil spørge William
og Andrea om de vil være med. EM vil prøve at få afrikansk musik til catwalken.
Tidsskema den 14.9.2013
Kl. 10.00 Loppemarked åbnes
Kl. 11.30 Jørgen Valdsgaard spiller
Kl. 13.30 Catwalk
Kl. 15.00 Auktion
Vi slutter kl. 17
Foto og film af dagen. Saida spørger Elisabeth Colding og Elisabeth spørger Bjørn.
Vi sætter stort telt op ude på pladsen foran menighedshuset om lørdagen.
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Loppemarked: Vi har en del kasser på Bentes loft. Herudover har flere af os aftaler og diverse
effekter. Vi eftersøger loppeting i nyhedsbrev til medlemmerne og nævner gerne retro ting.
Deadline for aflevering er torsdag den 12.9. hos Elisabeth efter aftale.
Vi skal have fem borde til loppeting. Retro, el artikler, stoffer, glas/porcelæn, afrikanske ting.
Endvidere et tøjhjørne. Inger køber bøjler hertil. Vi vil sætte skilte på bordene så vi ved hvad der
skal hvor. Her står frivillige, Karen, Maria B, Else Marie, Lisbeth samt Annette og Mariann.
Fodbade vil blive i garderoben. Her sidder Rita, Kirsten og Marianne S. Elisabeth spørger om Ditte
kan hjælpe her. Der skal skiltes med fodbade.
Børnehjørne vil i år blive mest legetøj, da vi ikke fil solgt meget tøj sidste år. Placering udenfor?
Her står Bente, Christina og Sofie.
Der er en ide med at lave små armbånd der kan sælges for 10 kr, Else Marie forhører herom i butik.
Malerier: Birgitte Siert har tilbudt malerier igen i år. Saida spørger i kirken om de kan have dem
hængende. BS vil selv sørge for ophæng og nedtagning.
Kaffe og kagebord. Der sælges fra kl. 10. og her står Liva og veninde samt Jytte H. Marianne
spørger Jytte.
Sandwich: Maria og Elisabeth. Marianne spørger dem.
Vin: Maria ? Marianne spørger.
Øl og sodavand: Saida og Claus sørger herfor
Kaffe: Marianne køber kaffe, te, mælk og sukker
Auktion: Anne Grete Holmsgård har giver tilsagn om at være auktionarius. Christina, Elisabeth og
Saida er hjælpere her.
Auktionsgaver: Saida taler med Maria om breve til gavegivere. Else Marie spørger
blomsterforretning i Vanløse.
Saida laver kort med logo. Vi bruger de små punge med logo til penge. Vi har badges fra sidste år.
Banner på teltet laves af Annette og Martin.
Banko beslutter vi at stryge. Det har ikke givet ikke meget overskud de sidste år.

Ad 4) Eventuelt
Referatet godkendes fremover på næstfølgende bestyrelsesmøde. Herefter lægges det på
hjemmesiden.
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