Referat 31.10.11. Bestyrelsesmøde hos Saida.
Til stede: Annette, Saida, Maria og Elisabeth
Siden sidst
o
o
o
o
o

Mange gode tilbagemeldinger efter nyhedsbrev og Facebook
Maria har talt med Amagerbladet/ Frederiksbergbladet. Journalisten vil ringe til Saida.
Flyers og plakater er nu ude ved kirken
Næste nyhedsbrev ud ca. den 8. nov. med svarfrist den 13.nov. Skal indeholde opfordring til at
huske tilmelding til middagen, samt en liste over genstande til auktionen) evt. foto
Annette har fået en rigtig god ide. Salg af ”Giv en mursten”- beviser for en 50’er. Oplagt julegave!
Saida er begyndt på en skabelon, som Maria skriver videre på. Må ind på hjemmesiden med et
omrids af et hus hvor væggene rejser sig efter hånden.

Planlægning af festen
o
o

o
o
o

o
o
o
o
o
o

Vi gennemgår festens alle detaljer, huskelister og hvem der gør hvad. Fremgår af vores
aktivitetsskema, som Saida renskriver og rundsender.
Planlægning af bord/ stoleopstilling i lokalet. Skolepulten kan forhåbentlig bruges til et
”enmands”bord, hvorfra man kan tegne medlemskaber, sponsorater(guld/ sølv), ”Giv en mursten”
og salg af bankoplader. Marias domæne indtil hun skal ud til maden.
Plakaterne skal op og hænge nu. Bliver trykt hos forskellige.
Silole vil gerne holde fest/ takketalen via Skype, men bør afprøves fredag, da der er usikkerhed om
hvorvidt lyden er god nok.
Kirkens liste over rengøring/ oprydning efter festen er lang. Og lidt uoverskuelig. Bliver enige om, at
købe os fra afrydning, opvask og stillen på plads. Maria og Annette har nogle bud på unge
mennesker, der kunne tænkes at ville have tjansen. Tidsrum 18 – 23 for 2 personer = 10 timer i alt.
Støvsugning, gulvvask, toiletter m.v. må vi selv stå for.
Genbrug af fotoslides fra generalforsamlingen. Ikke på stort lærred, men måske bare på en pc’er
hvor man kan stille sig hen og kigge.
Viskestykker, skuresvampe og klude til køkkenet skal vi selv have med. Dem tager køkkenholdet.
Er der et sted hvor vi kan låse penge ind?
Kaffe, the og engangsservice drøftes, men blev løst på fornem vis af Maria natten efter mødet.
Små håndklæder til fodplejen. Maria spørger en frisør, ellers må vi skrabe sammen hvad vi selv har.
Alle må gøre hvad de kan, for at få lokket så mange som mulig til + at få tilsagn fra så mange vi kan,
der vil være potentielle hjælpere.

Næste møde mandag den 14. november kl. 19 hos Saida.
Ref: Elisabeth

