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Referat af bestyrelsesmøde 30-09-2013 hos Inger 
Til stede: Saida, Annette, Elisabeth, Marianne, Else Marie, Inger, Bente (referent) 
Afbud: Christina 
 

1. Valg af ordstyrer og referent 
Ordstyrer: Annette 
Referent: Bente 
 

2. Fremlæggelse af referat af mødet d. 10-09-2013 

Referatet godkendt. 
 

3. Siden sidst: Markedsdagen i Jernstøberiet – hjemmeside – takkebreve….. 
Saida og Annette fortalte om en hyggelig søndag d. 22. september i Jernstøberiet, et 
bofællesskab i Himmelev, med loppeboder, auktion, konkurrencer og lege.  
Jernstøberiet havde via Else Marie inviteret Nenkashe til deres årlige markedsdag.  
Hvert år giver de overskuddet fra dagens omsætning til en velgørende forening – i år 
Nenkashe.  
Under bestyrelsesmødet fik Saida en opringning fra Jernstøberiet om, at overskuddet lå 
mellem 2,400 - 2.500 kr.. Auktionen gav 700 kr., så det bliver omkring 3150 kr. i alt – flot. 
På dagen fortalte Saida om Nenkashe til et interesseret publikum. 
Loppeboden med afrikating indbragte ca. 300 kr.. 
Måske vil de også vælge Nenkashe at støtte til næste år. 
 
Saida har ændret lidt på hjemmesiden, men den store ændring skal besluttes på et møde 
med Magnus. 
Saida, Marianne og Bente tager sig af hjemmesiden og aftaler møde med Magnus. 
 
Der er kun 3 tilmeldinger til yogakurset. Der udsendes reminder til medlemmerne. 
 
Takkebreve er sendt ud til alle hjælpere og auktionsgavegivere.  
Loppegiverne takkes ved modtagelsen af loppeting, og kun i særlige tilfælde sendes 
takkebrev. 

 
4. Evaluering af støttefesten, se oplæg og plantegning 

Annette, Elisabeth og Saida havde udarbejdet en festevaluering, som vi gennemgik punkt 
for punkt. 
Enighed om, at evalueringen holdes umiddelbart efter støttefesten, mens vi har den i frisk 
erindring. 
 
Gennemgang af Festevaluering 2013, se bilag. Kommentarer og beslutninger fra 
bestyrelsesmødet står med kursiv. 
 

5. Eventuelt 
Næste arbejdsmøde søndag d. 17. november kl. 11 hos Bente. 
Næste bestyrelsesmøde tirsdag d. 29. oktober kl. 19 hos Inger. 
Hovedpunkt: Drøftelse af mødet hos CISU d. 13. september 2013. 
Følgende publikationer og artikler på CISUs hjemmeside kigger vi på til næste møde: 
Saida: Guide til organisationsudvikling i civilsamfundsorganisationer og Ret til indflydelse 
Inger: Accountability Dialogue Tool 
Marianne: Faglige papirer på hjemmesiden 
Bente: Børns rettigheder på hjemmesiden samt søgning efter organisationer, der arbejder 
med masaibørn- og unge. 


