
Bestyrelsesmøde den 9. juni hos Saida. 

 

1. Kort orientering om hvad der er sket siden generalforsamlingen, herunder 

bankkonto, udsendelse af referat, mm. 

Nordea er kontaktet vedrørende konto, Saida sørger herfor, samt hvordan vi kan have 

medlemslister, Marianne undersøger forhold vedr opbevaring af cpr-numre, idet 

skattevæsenet har anbefalet at numrene indsamles fortløbende mhp efterfølgende 

godkendelse vedr fradragsret. 

2. Ideer og tanker for foreningens fremtid. 

Elisabeth vil kontakte lokalblad/Humleby ad indlæg og efterlyser forskellige, mere 

præcise oplysninger om Nenkashe-projektet. Det besluttedes at udarbejde et portræt 

af Silole samt en beskrivelse af projektet som lægges på hjemmesiden og generelt kan 

bruges både i pressesammenhæng, men også når der søges støtte, og som grundlag 

for en flyer. Marianne og Saida laver udkast – forsøgsvis via googledokument hvor 

’autoriserede’ efterfølgende kan bidrage.  

Når vi har relevant materiale, var der umiddelbart forslag om at kontakte følgende: 

Seniorer uden Grænser, gynækologer og sygeplejersker, via deres foreninger. Evt 

lærere, idet projektets karakter af uddannelsesprojekt blev understreget. 

MG finder Politiken-artikel om Silole fra 92 som eventuelt kan lægges på 

hjemmesiden. 

Saida og Elisabeth kontakter malerinden – Siert – som henvendte sig med tilbud om 

billeder i tilknytning til generalforsamlingen. 

Nogle havde rejst spørgsmål om papirbreve til de få der ikke bruger mail – det blev 

dels besluttet at høre Nathanaelskirken om post kunne fremlægges der, dels eventuelt 

andre kirker nær de pågældende - det blev overvejet at lade folk betale portoen selv, 

hvis det andet ikke er tilstrækkeligt. /Saida tjekker Nathanael 

Den 19. november holder vi fest for at samle penge ind – Saida (+ tjekke 

kirken)/MG/Annette er udvalg – desuden spørges medlemmerne i forbindelse med 

udsendelse af referat. 

Der blev rejst spørgsmål om Nenkashe mangler ting eller kun penge/ hvis vi kan 

skaffe ting, de kan bruge, skal Kenya Airways /KLM og hvem der ellers flyver på 

Kenya, høres ad sponsorstøtte til fragt/MG  

3. Pressestrategi 

Der var enighed om at foreningens navn ikke er så mundret at det gør noget … vi 

kalder den derfor: nenkashe.dk.  



Frederiksbergbladet var kontaktet, Marianne og Saida laver via google-dokument 

udkast til portrættet af Silole/projektet og sender videre – MG laver udkast til 

pressemeddelelse på samme måde - når vi har materialet, går vi videre med punktet. 

Flyer laves siden på baggrund af portræt, mv. 

4. Hjemmesiden, hvad skal den kunne og hvordan skal vi bruge den 

Der skal findes en måde at vise grafisk hvordan penge høvler ind på kontoen/ Saida 

med meget rosværdig bistand fra Magnus 

5. Foreningens kaldenavn: nenkashe 

Nenkashe.dk, jf ovenfor 

6. Et logo til foreningen, evt en konkurrence blandt medlemmerne 

Det besluttedes at udskrive en logokonkurrence med frist den 1. august, forslag 

sendes til nenkashe@nenkashe.dk, bestyrelsen er dommerkomite, og Saida udlover et 

par kenyanske øreringe i præmie! 

7. Evt 

Facebook afventer til pr- og hjemmesidemateriale er længere fremme 

8. Fondsansøgninger og diverse 

Marianne har søgt to fonde som ingen af dem har svaret. 

Vi får brug for regnskaber fra Silole, Saida søger at skaffe dem - Marianne vil finde 

virksomheder som er stærke på små biogasanlæg, ansporet af et velfungerende anlæg 

dernede, hvor 5 køer forsynede en familie med energi … Dansk-kenyansk forening 

kontaktes siden – ligesom eventuelt Amager Lilleskole, hvortil vi har en kontakt via 

Lone, Siloles gamle nabo – her fulgte overvejelser vedrørende fadderskabsordninger, 

som der var visse forbehold overfor, men som vi vil høre Siloles syn på. 

Der blev rejst forslag om et mål om at skaffe Silole en bil hvilket vil hjælpe hendes 

arbejde umådeligt/MG spekulerer. 

 

Næste bestyrelsesmøde blev fastsat til tirsdag den 6. september kl 19 hos Saida. 

      /ref. MG  
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