2.bestyrelsesmøde i Nenkashe – referat fra 6. september 2011.
Samtlige medlemmer er mødt frem.
1. Siden sidst
 Hilsen fra Silole. Besøgende, i Kenya lige nu, får lokale smykker med hjem. Til salg
ved festen den 19. november.
 NEC har fået SE nummer 33662165
 Saida har kontaktet SKAT m.h.p. om foreningen er skattepligtig af donationer. Det
er vi ikke ifl. brev fra Skattecenter Nærum. Vi diskuterer om ”indkomstgrundlaget”
for foreningen ændres ved salg af billeder. Maria nærlæser svaret fra SKAT med de
juridiske briller.
 Interview med Saida i Frederiksberg lokalavis. Stor fin artikel, men med en del
skønhedsfejl. Bl.a. fejl i webadressen. Saida kontakter avisen m.h.p. en korrektion.
Husk at få fremtidige avisartikler til gennemlæsning inden tryk! Artiklen vedlægges
hjemmesiden.
 Saida og Elisabeth har besøgt maleren Birgitte Siert, der ved generalforsamlingen
antydede, at hun ville donere et par billeder til foreningen. Det viste sig, at Birgitte
havde mange billeder at vælge mellem. Vi fik en aftale med kirkekontoret, at
billederne kan udstilles i kirkens lokaler en uge før og en uge efter festen.
Aftaler: 1) Saida og Elisabeth kontakter Birgitte igen 2) udvælgelse af billeder til
udstillingen 3) skriftlig prissættelse (krav iflg. kirkens forsikring) 4) skriftlig aftale
med Birgitte om antal billeder til donation og eller % af salg 5) Amagerbladet
kontaktes vedr. foreningen, udstilling og fest 6) tekst på bagsiden af billederne,
hvor der fremgår, at beløbet går til NEC 7) Anna kontakter Kvarterhuset m.h.p.
opfølgende udstilling 8) Christina kontakter kunstforeningen på sin arbejdsplads 9)
Maria kontakter Lauritz.com 10) Elisabeth sender fotos af billederne
2. Nye administrative procedurer:
 Marianne overtager medlemslistens ajourføring. P.t. flere forskellige lister fra
forskellige ”tidsepoker”- de håndlavede fra opstarten skal samkøres med de nye,
der er indmeldt over nettet.
 Saida og Marianne har ansvaret for bestyrelsesmøderne
 Referater skrives på skift af medlemmerne. Sendes til bestyrelsen inden 1 uge til
godkendelse. Saida lægger det derefter ud på hjemmesiden.
 Christina fremlægger regnskabet. Det går støt fremad. Regnskabet opdeles i
medlemskaber og donationer. Medlemskaber for at have styr på antallet af
medlemmer. Alt ud over 150 kr. tilskrives donation. Der er også nogle, der har givet
penge, men som ikke ønsker et medlemskab. Efter at Marianne har revideret
medlemslisten, må vi sammen gennemgå de navne, der er uklare på listen, ud fra
dem vi kender hver især.

Vi drøfter om der er risiko for misbrug af en medlemsliste.
Medlemmer bosat udenfor DK. Bedst at få pengene kontant og overføre fra dansk
konto, for at undgå store gebyrer.
Hvis firmaer donerer penge – bør det fremgå af hjemmesiden.
Vi aftaler, at bruge ordet ”gavegivere” i stedet for donatorer.
3. Igangværende temaer/ projekter
Festen
 Tovholdere til fester er: Annette, Maria og Saida
 Saida skriver ”formel” ansøgning til præsten, som skal forelægge sagen for
menighedsrådet
 Ansøger om tidsrummet 9 – 21
 Maria undersøger regler omkring ”bespisning af mange”
 Medlemmerne anmodes om, at donere ting til loppemarkedet
 Saida har en ide om at sy ”muleposer” evt. med logo på
Logo
Der er indkommet 4 gode forslag. Tak for det! Vi kunne dog ikke helt blive enige, så
beslutningen udsættes. Saida kontakter en af bidragsyderne + at der er nogen, der
kender nogen, der måske…
Vi aftaler, at tage Silole med på råd.
PR




”Støtteforeningens historie” modtages uden tilføjelser
Flyer – Saida har lavet et udkast. Da tiden er gået lidt for hurtigt, når vi kun at
diskutere oplægget ”løst”. Tilbagemeldinger til Saida inden 1 uge.
Kirken påtager sig, at lave kopier til uddeling der

Hjemmesiden
 Marianne og Saida styrer den
 Kom gerne med ønsker
 Plads til logo og evt. sponsorer
 Maria er tovholder på Nyhedsbrevet
4. Evt. og nye ideer – Kontakt til Aftenshow’ et
 Vi diskuterer hvor udførligt regnskabet fra Silole skal være. Hvad kan vi
”officielt” nøje os med? Marianne spørger en kontakt hun har, der har
erfaring med ”penge til Afrika”
Måske skal vi skrive et ”regnskabsark” eller betale for, at Silole kan hyre en
regnskabsfører.
Næste møde hos Saida mandag den 10. oktober kl. 19-22 / referat: Elisabeth

.

