Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 29.10.2013 hos Inger
Deltagere: Saida, Inger, Bente og Marianne
Afbud fra: Elisabeth, Christina og Annette

1. Ordstyrer og referent
Ordstyrer: Inger
Referent: Marianne
2. Godkendelse af referat fra 30.9.13
Referatet godkendes
3. Siden sidst
a) Yoga
Yogalærer Lene Skafte Skov, som er medlem af foreningen, underviste i genopbyggende yoga
den 12.10. Der var seks deltagere og det gav 2600 kr. til støtteforeningen Nenkashe.dk. Det var
en meget dejlig oplevelse og kan varmt anbefales. Lene vil gerne gentage kurset næste år.
b) E postkasse
Regeringen har besluttet at alle med CVR nummer skal have en E postkasse og vi er i gang med
processen.
c) Anmodning om praktik i arbejdsprøvning
Bestyrelsen har modtaget en henvendelse om praktik i arbejdsprøvning. Vi ser os ikke i stand til
at følge op på et sådan forløb og har meddelt dette til ansøger.
d) UNFRP, Sex og Samfund
Foreningen mod pigeomskæring har henvendt sig med et ønske om at Silole holder et oplæg,
når hun er i landet. Det tager vi op når det bliver aktuelt.
4. Opfølgning fra rådgivningsmødet med CISU den 13.9.13
På mødet deltog næsten hele bestyrelsen samt Silole med konsulent fra CISU. Vi havde et godt
udbytte af informationer og drøftelser på mødet med konsulenten. I dag drøftede vi følgende
område ud fra tanker fra mødet og materialer vi hver især har gennemgået og forberedt til mødet
i dag.
 Vores tidshorisont er begrænset idet vi er flest ældre i bestyrelsen. Vi har ikke ressourcer
til at søge midler i puljen under 200.000 kr. idet det er meget krævende både i
ansøgningsfasen og ikke mindst med opfølgning og tæt afrapportering.
 Vi er en støtteforening og kan arbejde på at støtte Nenkashe Kenya i deres eventuelle
planer/ønsker om at styrke samarbejdsrelationer m.m. i Kenya. Vi har behov for at
mødes med flere fra gruppen i Kenya. Vi kan søge oplysningspuljen om midler til at få
Silole og flere hertil. Eller nogle af os kan rejse til Kenya.
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 En ide til at få flere unge medlemmer til foreningen kunne være at skabe kontakt til
f.eks. gymnasieklasser via foredrag af Silole og en/to af pigerne.
 Vi taler om at kontakte andre organisationer der arbejder med Kenya f.eks. Mellem
Folkeligt Samvirke. Bente har set på Børns rettigheder i Kenya, der har vedtaget ny lov
på området. Bente har undersøgt hvilke andre foreninger der arbejder med lignende
områder som Nenkashe og fundet frem til en række organisationer. De fremgår a bilaget.
 Et forslag til hjælp til en base-line dokumentation for Nenkashe i Kenya kan være en
opgave for studerende f.eks. fra RUC via CISU midler, eller kan laves af en af os. Dette
har vi drøfte på CISU mødet og kan tages op igen med Silole om de er interesseret heri.
5. Eventuelt
Vedrørende donering af tøj til pigerne. Nenkashe i Kenya har ikke god erfaring med tøj eller
andet til pigerne. Det forsvinder på skolen. Vi vil tage dette til efterretning.
Arbejdsmøde den 17.11. udskydes til det nye år.
Næste bestyrelsesmøde er den 7. januar 2014 kl. 19.00 hos Saida.
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