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Støtteforeningen til projekt 

Nenkashe Educational Center                                         
  

  

Referat fra bestyrelsesmøde den 26.2.2013 

 

Deltagere: Saida, Inger, Elisabeth, Annette, Bente og Marianne 

1. Valg af ordstyrer og referent  

Ordstyrer: Annette og referent Marianne 

 

2. Siden sidst 

Loppegruppen mødes første gang i næste uge 

Saida har lavet postkort. Vi sælger to kort med kuvert for tyve kr.  

Elisabeth Colding har lavet 6 minutters film fra catwalk, som skal vises på 

Generalforsamlingen. Else Marie har sendt fotos bl.a. af Malel som skal vises på GF.  

 

3. Forberedelse af GF, herunder fastlæggelse af kontingent, rollefordeling og praktiske aftaler 

Kommentarer til formandens beretning. På side 3, aftale med TV rettes til radio P1. 

Kontingentet fastholdes på 150 kr.  

Claus tilbyder at være dirigent. Saida byder velkommen og lægger op til valg af dirigent. 

Referent Marianne.  Saida skal huske at rykke Jakob for rettelse af forsiden på regnskabet. 

Elisabeth fremlægger regnskabet for 2012 og orienterer om budget 2013. Vi kopierer en 

stak regnskab 2012 og budget 2013 og lægger ved indgangen. Angående budget fra 

Nenkashe Kenya så er det godkendt af statsautoriseret revisor i Kenya.  

Praktiske aftaler: Saida og Bente bager hver en kage. Kirken giver te og kaffe. Elisabeth 

køber mælk.  

Kopi af dagsorden og ændringsforslag lægges ved indgangen.  

Bente sidder ved indgangsdøren og kontrollerer at deltagerne er medlemmer. Elisabeth 

tager kvitteringsblok med.  

Der er ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.  

Valgprocedure: Formanden er på valg først. Dernæst valg af bestyrelsesmedlem og 

suppleanter. Saida har stemmesedler.  

Annette taler for loppegruppen.  
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4. Nyt fra Fondsgruppen, herunder forslag om en temadag med det formål, at få arbejdet 

mere grundigt med beslutninger om hvilken vej vi går med bl.a. fondsansøgninger, 

sponsorater, vores formålsformulering o.s.v.  Vi aftaler fredag den 12.4. kl. 10.30 i Sorø. 

 

5. Den rettede brochure, som skal bruges på GF. se vedhæftet oplæg. 

Overskriften rettes i de pjecer vi tager med til Generalforsamlingen. Elisabeths navn rettes. 

Yderligere rettelser arbejder vi med på heldagsmødet den 12.4.  

 

6. Evt. 

Saida har fået en mail fra Verdens Bedste Nyheder medet tilbud om en temadag den 13.3. i 

Eigtveds pakhus. Temaet for næste års kampagne er ”Ligestilling mellem kvinder og 

mænd.” Elisabeth og Inger er interesseret.   

Referent: Marianne 


