Referat fra bestyrelsesmøde den 8.10.2019
Deltagere: Saida Karin Sonne, Elisabeth Jannhans Olsson, Karen Grove, Dorte Sikker Hansen,
Bente Søefeldt og Marianne Widenmann
Afbud: Inger Jacobsen, Christina Dela Widenmann, Annette Sonne Cliffort, Else-Marie Buch.
1. Ordstyrer og referent: Dorte ordstyrer og Marianne referent
2. Godkendelse af referat fra den 17.9.: Referatet godkendes
3. Siden sidst
- Der var 4 deltagere på skrivekursus. Alle var begejstrede og kurset anbefales varmt.
- Saida har fået 4 fotos fra Silole af bl.a. den første af pigerne der er begyndt på Nairobi
universitet.
4. Kommende aktiviteter
Vi har besluttet at tovholderen på de enkelte aktiviteter skal være et bestyrelsesmedlem.
Tovholderen har ansvar for at:
- sende invitationer ud til medlemmerne via Marianne / Elisabeth
- kontakte hjælpere der har vist interesse for aktiviteten
Frokosten i Sundby Sejl den 29.10. er udsat til sidst i januar.
Kreativt værksted den 29.10. Der er pt. 11 tilmeldte. Dorte er tovholder og hjælpere er Jytte og
Saida.
Den 5.11. Foredrag i Philips Kirken om Støtteforeningen og projekt Nenkashe i Kenya, ved
Saida og Marianne
5. Støttefesten i Metronomen den 16.11.19
PR. Saida laver labels til at sætte på flyers. Vi henter flyers hos Saida hurtigst muligt.
Vi mødes kl. 9 i Metronomen den 16.11.
Marianne laver ny oversigt over opgaver, ansvarlige og hjælpere.
Saida taler med Birgitte og Bent om indkøb til køkken og kørsel af borde m.m. fra Annette.
Og om Birgitte kan være med i Køkkenet. Vi skal se på Birgittes evaluering af indkøb og salg
sidste år.
Elisabeth og Marianne henter de seks støttefest kasser der står på HG ugen inden festen. Efter
festen køres kasserne til Else-Marie.
Saida spørger Else-Marie om hun atter kan skaffe gavekort.
Karen laver opslag om støttefesten på Facebook.
Marianne sender mail ud til hjælperne med opfordring til at hjælpe den 16.11.
Se endvidere i skemaet om de enkelte opgaver
6. Sidste planer for det kreative værksted
Dorte køber hvidt karton.
Saida og Annette medbringer dej til at bage småkager. Kagerne kan fryses så de er friske til den
16.11.
Saida har muligvis tovværk med til måtter.
Lone R., Elisabeth, Karen G og Karen N. har materialer til julepynt med.
Dorte laver Gløgg.
7. Eventuelt og næste møde
Ikke noget under eventuelt. Næste møde den 11.11. kl. 19 hos Saida.

-

