Støtteforeningen til projekt

Nenkashe Educational Center

Referat af bestyrelsesmøde 20.8. 2013
Deltagere: Bente, Marianne, Christina, Annette, Else Marie og Saida
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent og ordstyrer
Fremlæggelse af referat
Planlægning af støttefesten
CISU-rådgivning
Evt.

Ad 1 Annette var dirigent og Saida referent.
Ad 2 Referatet blev godkendt med en enkelt rettelse
Ad 3 Saida byder velkommen og introducerer Silole både i starten og senere på dagen, f.eks.
inden Catwalken.
a. Pressegruppe:







Maria har kontaktet Mette Starck m.h.p. et interview med Silole.
Inger og Saida tager kontakt med lokalaviserne, deadline 2.september
Saida sender nyhedsbrev ud med invitation og anmodning om loppeting - nu!
Vi håber Bjørn kan trykke 20 store plakater og 150 brochurer, Saida kontakter ham.
20 plakater lamineres til brug i det fri, Marianne og Saida laminerer i ugen før
De store plakater kan f.eks. hænge på Kulturcentret, biblioteker m.m.

b. Digital mobilisering:


Christina har lagt oplysninger om støttefesten på Facebook, Markedsbooking.dk og på
Bornibyen.dk. Hun vil også lægge den på Kultunaut.dk og loppemarked.dk

c. Catwalk:



Saida byder dem velkommen og introducerer til catwalken
Maria Niaz kan ikke deltage i år, men Peris´ datter Jambi vil være med til at koordinere.
Der er 10 ”catwalkere”, inkl. William. Susan, Fidi og Nelly vil flette fletninger. Saida
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medbringer hairekstensions i forskellige farver og Else Marie medbringer perler og
elastikker m.m..
Else Marie leder stadig efter en, der vil tromme under catwalken
Vi kan bruge de samme omklædningslokaler som sidst.
Catwalken foregår i teltet udenfor.
Alle ”Catwalkere” får et støttearmbånd

d. Loppemarked, med én ansvarlig for hvert loppebord:











Elektronik og El-artikler, ansvarlig Karen Grove
Porcelæn og glas, ansvarlig Karen Nørgaard
Smykker og stoffer, ansvarlig Maria Bowin, med hjælp af Marianne W.
Afrikanske ting, ansvarlig Else Marie
Tøjhjørne, ansvarlig Annette
Marianne og Saida laver et lamineret skilt til hvert bord.
Deadline for indleverede loppeting til Elisabeth torsdag den 12.9. efter telefonisk
aftale med Elisabeth, 30 27 05 49
Loppeting kan også afleveres i Nathanaelskirken fredag mellem 16 og 17.
Vi henter loppeting hos Bente kl. 14 fredag
Annette medbringer 5 flyttekasser til at sortere loppeting i, når vi kommer til kirken

e. Kaffe, te, kage, samosa m.m.
 Maria Grønlykke og Elisabeth Colding laver sandwich, Maria har fået doneret
kødet fra slageren ved Kultorvet
 Bente bager sin gode, gode kage
 Saida spørger om Liva og veninden vil bage cupcakes
 Jytte Hansen og Sofie har tilbudt deres hjælp
 Peris laver 50 samosa, som vi sælger stykkevis
 Marianne har kontakt med chokoladekompagniet, som leverer kaffe, te og to-go
krus gratis – ikke for små krus!
 Saida køber eller får 4 ks. øl fra Holmbladsgade vinhandel og 4 ks vand fra Netto
 Viktoriavine har leveret en kasse vin, som Maria henter på Fyn
 Saida køber 250 hvide servietter og engangstallerkener i Metro
 Saida checker om vi kan bruge komfuret på 1. Sal til samosa-fritering, samt om
der er en fryser vi må bruge.
 OBS opvaskemaskinen skal startes tidligt, den er længe om at varme op!!
f. Børnehjørnet.
 Bente, Sofie og Christina er ansvarlige
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Bente mailer til Lego og BR legetøj, vi andre spørger i vores omgangskreds om
de har ting og sager.
Christina prøver at låne ”Fiske-bassin” i børnehaven til vores ”Fiskedam”.
Gaverne pakkes ind i tynd ståltråd, så børnene kan fiske dem med en stang med
en bøjlekrog i enden.
Marianne og Saida laver fiskestænger af Mariannes bambuspinde.
Bente pakker drenge og pigegaver.






g. Fodmassage i hjørnet i den store sal kl 12 - 17
 Rita er ansvarlig, og har 2 hjælpere; Ditte Thomsen og Kirsten Bech. Der kunne
godt bruges en ekstra hjælper.
 Alle fodbadere medbringer 5-6 håndklæder.
 Saida medbringer 2 skamler, scrub og olie.
 Rita medbringer vandfade
 Saida låner skillevægge i Kvarterhuset på Jemtelandsgade
 Gruppen sætter selv deres pris på bad og massage.

H. Auktion, Anne Grete Holmsgaard er auktionarius








Saida Byder A.G.H. velkommen og takker hende efterfølgende.
Vi skal finde en egnet forhøjning til A.G.H.
Per Kofod har givet tilsagn om gaver, Lone Guldbæk giver en kornkrukke,
Bente giver et fiskefad til at sætte i ovnen, Anna Olivia giver keramik,Vanløse
blomster giver gavekort.
Saida skriver til Manu Sareen, Skærtoft Mølle og La Glace
Saida er ansvarlig for hvilke indleverede ting, der er egnet til auktionen og
laver en liste over auktionsting
Vi lægger de spektakulære auktionsting på hjemmesiden

h. Jørgen Valdsgaard spiller og synger fra kl 11
 Saida byder ham velkommen, takker efterfølgende og sørger for hans
forplejning.
i.

Telt på kirkepladsen
 Annette og Martin stiller telt op på kirkepladsen og laver et banner til teltet.

j.

Bord med information og billeder lige ved elevatoren og trappen
 Saida finder egnede billeder og sender dem til Christina, som kan trykke 2
gode billeder til at hænge over bordet (på hvad!).
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k. Kassemester
 Elisabeth og Christina er kassemestre.
 Christina sørger for byttepenge
 Elisabeth samler penge ind fra pengekattene med jævne mellemrum.
l.

Oprydning
 Hvert loppebord rydder op efter sig og samler salgbare ting i kasserne
 Bente medbringer sorte sække til det, der skal smides i skraldebøtten.
 Ting der ikke kan sælges, køres i flyttekasser til genbrugsstationens bytteafd.
 Gulvene skal fejes og vaskes og bordene skal sættes på plads.
 Annette og Martin nedlægger teltet og kører det væk
 Der er et konfirmandmøde søndag kl?
 Bente og Tonny vil gerne opbevare loppekasserne på loftet.

m. Birgitte Sierts udstilling
 Birgitte kan, efter aftale med menighedsrådsformand Jytte Rønne, udstille.
Saida står inde for at billederne ikke er anstødelige.
Ad 4

CISU rådgivning
Saida prøver at ændre rådgivningen til torsdag kl. 15, eller til fredag kl 9 – 11, hvis det
andet ikke kan lade sig gøre.

Ad 5

Evt.

Referent

Saida
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