Referat af bestyrelsesmøde i støtteforeningen NEC den 10.sept.2011.
Anna var forhindret, ellers fuldtallig bestyrelse.

Kasserer:




e. mail skrives på ved indbetaling, så donorer/medlemmer kan få et ”modtaget+ tak” mail.
Indtil videre er der indkommet over 25.000 kr.
Påmindelse om kontingent først ud til foråret.

Billeder:




Birgitte Siert ønsker, at forære os alle de udstillede billeder. BS ønsker kun 10 % af salget til
dækning af materialer.
Der er lavet en formel aftale, til underskrift.
Ligeledes en oversigt over billederne med numre, navne og priser

Logoet:


Nyt forslag fra ”vores” grafiker, nu med skolepult. Fint, men der ønskes mere ”Afrika” ind i
billedet.

Nyhedsbrev:






Udsendes x 2 årligt. Næste gang til festen(Maria).
Medlemmerne skal melde sig til OG betale på forhånd for middagen.
Medlemmerne bliver også bedt om, at bidrage til gode ting til loppemarkedet, gerne
således at de tager ting retur, der ikke blev solgt.
Christina kontakter banken mhp at få en særlig konto til festen.
Nyhedsbrevet udsendes med frist til 30/10

Hjemmesiden:




Gavegivere(firmaer) ind på hjemmesiden under ”målglasset”.
Ny Kenya side – hvor Siloles nyhedsbreve kommer ind
Scanning af Marias artikel om Silole fra 1993(Christina/ Saida)

Facebook:




Christina vil udsende et ”event” på Facebook om festen.
Alle os, der er på Facebook må vare ”venner”, så vi kan nå ud så langt som muligt.
Christina vil også prøve på, at lave en Facebook – hjemmeside.



Loppemarkedet under festen bør også annonceres på ”Markedsportalen”(Christina?)

Planlægning af fest:







Fordeling af arbejdsopgaver. Se særligt udsendt skema udsendt af Annette og Saida.
Saida får rengørings tjek – liste fra kordegnen og se på, om vi kan låne Banko – plader fra
Sundby sejlklub
Middagen kun for medlemmer (Levnedsmiddelstyrelsens krav).
Maria har fået flere tilsagn om gaver til auktion/ banko. Fortsætter med at kontakte et par
gode, kendte navne til at stå for auktion/ banko.
Alle må prøve på, at mobilisere så mange hjælpere vi kan – til kaffebod, vandbærere til
fodbadet, loppemarked, banko, opvask og oprydning.
Saida udnævnes til ”borgfrue”, som forventes have det store overblik.

Næste bestyrelsesmøde hos Saida, Rolighedsvej 22. Mandag den 31. september kl. 19 – 21.

Ref; Elisabeth

