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Nenkashe, DK 
15-02-2016 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde 08-02-2016  
Til stede: Annette, Inger, Marianne, Saida, Bente samt Karen Grove fra facebookgruppen 
Afbud: Christina, Elisabeth 
 

1. Valg af ordstyrer og referent 
Ordstyrer: Annette 

            Referent: Bente 
 

2. Godkendelse af referat af 19.11.15 
Gipsrelieffet er kommet til veje. 
Marianne sender en liste over køb og forbrug af mad- og drikkevarer til sidste års 
støttefest, som hun har fået check på. 
Referatet blev derefter godkendt. 

 
 

3. Forberedelse af GF den 8.3.16 
a. Vedtægtsændring mht flere bestyrelsesmedlemmer. Vi har brug for flere 

bestyrelsesmedlemmer til at være ankermænd for f.eks. events, 
hjemmeside, Twitter og Instagram koblet til facebook og en ungegruppe. 
Se forslag til vedtægtsændring, bilag 1 (er bilag 2) 
Vi blev enige om at ændre forslaget på følgende punkter:  
mindst 5 medlemmer ændres til 5 - 7 medlemmer 
Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne vælges i………….ændres til 
Halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne vælges i ulige år, den anden 
halvdel i lige år. 
Ad-hoc grupper nedsættes efter behov gerne med deltagelse af 
medlemmer. 

 
b. Forplejning, kager og kaffe/te/vand 

Elisabeth og Marianne tager kage med. 
Kaffe/te brygges hos Saida. 

  
c. Roller, referat, medlemscheck 

Medlemscheck: Elisabeth og Marianne 
Dirigent: Claus 
Referent: Det er vist ved at være Elisabeths tur. 
På valg: Christina, Elisabeth og Bente. 
Christina og Elisabeth spørges om de vil fortsætte. Bente vil gerne stille op 
igen. 
Karen Grove fra Facebookgruppen vil gerne opstille. 

  
d. Beretningen 

Saida er i gang. Vil bede Silole om et færdigt regnskab samt en liste over 
udgifterne vedrørende de enkelte piger.  
Vigtigt af hensyn til besvarelser af spørgsmål af den karakter. 
Saida vil også konferere med Christina om, hvilke oplysninger hun og 
revisoren har brug for, så foreningens regnskab kan blive så 
gennemskueligt som muligt.  
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e. Regnskabet 

Christina arbejder med det. 
 

f. Deadline for indkaldelse pr. sneglepost fredag den 19.2.16. Udsendes den 
20.2 på mail af Saida. 
Revisor kan først have regnskabet færdigt 19.2.. Deadline for sneglepost 
rykkes til søndag 21.2. Den tager Marianne sig af. 

     
 

4. Kort tilbagemelding fra grupperne 
a. Medlems-gruppen  

Ved Elisabeth og Marianne. 
Rykkere er udsendt. 
Forslag om, at der ikke udfærdiges standardformular i forbindelse med 
institutionsmedlemskaber, men at der sendes individuelle skrivelser til 
firmaer og institutioner, blev vedtaget. 
Tilbud om institutionsmedlemskab sættes på hjemmesiden. 
 

b. Facebook-gruppen, se referat bilag 2 (er bilag 1) 
Ved Annette, Karen Grove og Pia Glerup. 
Annette og Karens forslag til, hvilke emner, der kunne lægges på 
Facebook drøftedes. 
Det vigtigste er emner, der kan vække interesse for pigerne og foreningens 
arbejde. 
Små historier om pigerne og fra pigerne er vigtigt. 
Karen har 2 tablets og 2 mobiltelefoner, som Annette og Saida tager med 
til pigerne, når de besøger Silole i næste måned. Måske kan Karen skaffe 
flere tablets via sin arbejdsplads. 
Rejsebreve fra Annette og Saidas besøg er et oplagt emne. 
Marianne foreslog, at gruppen kiggede på Global News og måske brugte 
nogle nyheder og artikler derfra.  
Mere internt stof, stof, der kun har interesse for medlemmer lægges kun på 
hjemmesiden.  
Facebookgruppen og hjemmesidegruppen må samarbejde i det omfang 
det er nødvendigt. 
Facebooksiden skal ajourføres tit, mindst en gang om ugen, hvis den skal 
kunne tiltrække og fastholde brugere. Alle opfordres derfor til at sende 
relevant stof til gruppen. 
 

c. Cisu-gruppen  
Ved Christina og Saida. 
Annette og Saida vil prøve at komme i kontakt med en kenyansk kvinde fra 
netværksorganisationen Uraia i Nairoba, når de er i Kenya. 
 

d. Loppegruppen 
Marianne er tovholder.  
Desuden tager Annette, Bente, Christina, Dorte, Else-Marie, Felicia, Inger 
A., Inger J, Karen G. og Karen N. del i det praktiske arbejde. 
Saida booker stadeplads på parkeringspladsen ved Frederiksberg Rådhus 
til en af følgende datoer: 30. april, 4.-8.-25. juni. 
Marianne mailer til ”loppemedlemmerne”, når endelig dato er fastlagt. 
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På loppemarkedet tages børnetøj og ikke legetøj med. Til støttefesten 
tager vi kun legetøj med. 
Bente vil gerne have en bod med afrikanske ting på det julemarked, som 
afholdes lokalt i hendes lille landsby. Skriver desuden en artikel om 
foreningen til landsbyens lokale blad. 
Forslag til, hvad Annette og Saida skal bringe med hjem fra Kenya sendes 
til dem. Flere armbånd, voksen størrelse blev nævnt. 
Annette og Saida har nogle af Olofur Eliassons solcellelamper ”Little sun” 
med. 
Måske kan vi finde donatorer til flere. Marianne spørger Maria. 
 

e. Bank-gruppen 
Ved Elisabeth og Saida. 
Ikke kommet videre med MobilPay. 
 

f. Event-gruppen (tilføjelse til dagsorden) 
Ved Bente, Christina (hvis hun har tid) og Saida. 
Dorte spørges om hun vil være med. 
Marianne har næsten en aftale klar om yogaundervisning. 
Marianne spørger Maria, om hun har ideer til hvem, der kan stå for 
vinsmagning. 
Maria har allerede meldt tilbage, at hun ikke har noget bud. 
 

g. Hjemmeside-gruppen (tilføjelse til dagsorden) 
Ved Bente og Saida. 
Intet nyt. 
 

5. Nyt indsamlingsmål 
Vi besluttede: 115.000 kr. 

 
 

6. Evt. 
Intet. 


