
 

 

Bestyrelsesmøde den 23. maj 2017 hos Inger - Referat 

 

Til stede: Anette, Bente, Elisabeth, Inger, Marianne, Saida, Dorte og Karen  
Fraværende med afbud: Christina 

 
Ad 1. Valg af referent og ordstyrer: 

Anette blev valgt til ordstyrer, Karen påtog sig rollen som referent 

 

Ad 2. Gennemgang af referat fra Generalforsamling 
Der var på mødet enighed, om at referat fra GF er godkendt på bestyrelsesmødet af 6. april. Herefter 

blev listen over bestyrelsens arbejdsopgaver gennemgået og rettelser blev skrevet til af Bente. Bente 

overleverer listen til Marianne, som retter listen til. 

 

Ad 3. Mobilepay på “Nenkashe mobiltelefon”. Hvilket mobilabonnement kan vi bruge? 

Det blev på mødet besluttet, at vi opretter en Mobilepay Business i foreningens navn, for at 

imødegå Indsamlingsnævnets krav om at adskille Nenkashes økonomi. Med Mobilepay Business 

får foreningen lidt øgede udgifter, idet hver transaktion koster 1% af det overførte beløb. 

 

Ad 3. Støttefestplanlægning 
a. Løbeseddeldesign 

Vi er meget tilfredse med både form og design. Vi er faktisk så tilfredse, at vi giver designeren frie 

hænder til evt. nyt design. 

b. Marias tilbud om tegner 

Vi siger ja tak til tilbuddet. 

c. Lone Raffels tilbud om børnedans fra NV 

Vi siger ja tak til tilbuddet. 

d. Planlægning af støttefest 2017 

Datoer for planlægningsmøder blev aftalt. Og det blev besluttet at invitere Maria Grønlykke, 

Elisabeth Colding og Else Marie med til møderne.  

1. Planlægningsmøde: 7. juni kl. 19 hos Elisabeth eller 13. juni kl. 19 hos Inger.  

2. Planlægningsmøde: 1. august kl. 19 hos Saida, Haveforeningen Energien 88, Kongelundsvej 

244. 

3. Planlægningsmøde: 15. august kl. 19 hos Saida, Haveforeningen Energien 88. 

4. Planlægningsmøde: 21. september kl. 19 hos Marianne, Aggersvoldsvej 14, 2., tv, Brønshøj. 

e. Hjælpere til støttefesten 

Hjælpermøde blev fastsat til den 5. september kl. 19 hos Dorte, Øster Farimagsgade 14, “Stalden” i 

baggården. 
 

Ad 3. evt. Evaluering af loppemarked 

Årets loppemarked indtjente 7421 og det er vi godt tilfredse med. Vi ønsker os et stadebord mere og 

det blev besluttet at indkøbe et. 

Forslag til næste års loppemarked: 

• Sortere tøj i farver 

• Regelmæssig udskiftning af tøj og ting 

• 5-10 kr´s marked er trækplaster og fungerer godt i trailer igen (husk klæde til trailerbund) 

• Tøjudsalg (10 kr. pr. tøjstykke) fungerer godt op ad dagen og ved sløvt salg 

• Mange byttepenge. Mønter af 5-10-20 kroner fungerer bedst 

• Legetøj og børnetøj sælger godt og kan godt tåle en bedre placering. Evt. kan det pæneste 
børnetøj hænge sammen med voksentøjet 

 
 


