
Referat fra bestyrelsesmøde den 15.5.2012 
 

Alle medlemmer er mødt frem 

 

Referent: Marianne 

 

1.Præsentation 

Saida byder velkommen til de to nye medlemmer Inger og Bente. Medlemmerne præsenterer sig for 

hinanden 

 

2. Siden sidst.  

Saida orienterer om at logoet er færdig rentegnet af grafikeren Jakob efter Annette tegning og der er 

enighed om, at det skal være som det er nu. 

Christina: Er i gang med at ajourføre regnskabet. 

Marianne: En hilsen fra Silole. Der er behov for støtte til en brønd til det nye skolebyggeri, som er 

planlagt. Det er dyrt at få gravet og ført vandledning. 

Elisabeth: Der er stadig en del malerier i Elisabeths sauna. Elisabeth og Christina ser på dem 

sammen og vælger nogle ud til ophængning på Christinas arbejde, med henblik på salg. 

Saida og Magnus sletter nu gavebåndet på hjemmesiden. 

 

3. Fundraising  

Vi drøfter hvad målet er med fundraising. Vi holder fortsat fast i at støtteforeningens midler skal gå 

til pigernes skolegang og deraf afledte udgifter. Støtte til nyt skolebyggeri, brønd m.m. mener vi 

kræver en ændring i foreningens formål. Vi vil sætte spørgsmål om ændring af foreningens formål 

på til dagsorden til næste generalforsamling i marts 2013.  

Projektpuljen, der hører under Udenrigsministeriet har deadline den 1.6. Saida er i gang med at 

udfylde ansøgningsskema og har meldt støtteforeningen ind i Projektpuljen. Vi kan ansøge om 

15.000 kr. der bl.a. Kan bruges til at betale for rejseudgifter til Silole og Zippi så de kan deltage i 

støttefesten den 6.10. og i aktiviteter op til selve støttefesten. Saida, Inger og Christina arbejder 

videre med Projektpuljeansøgningen. Projektpuljegruppen går videre med at undersøge en mulighed 

for samarbejde med Rysensten og Gefion gymnasier om at lave indsamling og oplysning om 

projektet. 

Elisabeth, Bente og Marianne vil arbejder med at søge midler gennem diverse fonde. 

 

4. Undergrupper 

Der er behov for at fordele opgaverne og vi nedsætte følgende undergrupper: 

Sende penge til Kenya – Saida 

Medlemsliste – Marianne og Elisabeth 

Hjemmeside- Saida og Magnus 

Facebook – Saida 

Søge penge fra fonde: Bente, Elisabeth og Marianne, Jytte L 

Projektpuljen – Saida, Inger, Christina 

Malerier – Elisabeth, Christina 

Gymnasier – Maria 

MS – medlemskab, Saida, Inger, 

Betaling på hjemmesiden – Christina 

 

 



5. Planlægning af støttefesten 

Nathanaelskirken vil gerne lægge hus til festen og tillige støtte Siloles rejse hertil. Marianne har 

kontakt til MS, via Maria, for lån af lokaler der til støttefesten.   

Der er planer om at holde foredragsaften på cafè Tranquebar og cafè Mandela  som optakt til 

støttefesten. Her kan bl.a. Silole og Zippi holde oplæg om deres projekt. Inger nævner at Borups 

Højskole også kan være en mulighed.  

Der er følgende arbejdsgrupper: 

Lokaler MS – Marianne 

Mad - Maria 

Loppemarked – Annette, Jytte, Marianne 

Foddamer – Rita, Ditte + 2 mere 

Auktion – Maria, med flere 

Børneloppemarked – Christina, Bente 

Eventyrhjørne-  Bente 

Den blå heks – Saida 

Kasserer – Elisabeth, Christina 

Pressegruppe – Maria ?, Inger, Saida 

Kaffe og kagebod ? 

 

6. Dagsorden til åbent bestyrelsesmøde 23.5. 

Saida, Annette og Inger udsender dagsorden 

 

7. Bestyrelsesmøder resten af året 

Den 8.8. hos Inger 

Den 5.9. hos Marianne 

Den 24.9. hos Bente 

Den 22.10.hos Elisabeth 

Den 26.11. hos Saida 

 

 

 

 

 


