
 

 

Nenkashe.dk - Bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 - hos Bente 
 

Til stede: Annette, Bente, Elisabeth, Inger, Marianne og Saida 

Fraværende med afbud: Christina 

 

Ad 1: Annette blev ordstyrer, Inger referent 

 

Ad 2: Siden sidst:  

 

2.1 Hjemmesiden: Bente og Saida fremlagde deres overvejelser. Saida, Bente og 

Elisabeth fortsætter arbejdet. De fik aftalt et møde med webmaster Magnus. Saida 

opfordrede os alle til at kigge på andre foreningers hjemmesider og melde tilbage hvis 

vi fandt noget inspirerende. Se f.eks. "Børn uden grænser", henholdsvis "Dansk-

ugandisk forening", men også gerne andre! 

 

2.2 Artiklen: den 31. maj får vi at vide om vi skal skrive en artikel ud fra det udkast vi 

har leveret. Hvis vores udkast er blandt de udvalgte, har vi deadline for artiklen den 

10. juni (billeder i god kvalitet skal vedlægges). Artiklens længde skal være 1400-

1500 anslag. Elisabeth og Saida skriver artiklen, bistået af Inger. 

 

2.3 Else Marie har indkøbt og skænket en lang række effekter fra Kenya til de 

kommende loppemarkeder, først og fremmest smykker, heriblandt nogle som sælges 

på Louisiana til ret høje priser! En storslået gave! 

 

2.4 Mariannes yogalærer stiller sit undervisningslokale til rådighed (gratis), en 

yogalærer fra Jylland vil komme og undervise (uden at få noget for det) til fordel for 

Nenkashe. Vi talte om hvornår det skulle være g blev enige om at det ville være bedst 

at det kom efter støttefesten, så at vi kunne reklamere for det på støttefesten. Marianne 

fortalte om "Genopbyggende yoga" (ca. 3 timer med pause og afspænding mm), og vi 

var alle enige om at det lød forjættende og passende for målgruppen! 

 

Ad 3: Udkast til folder: Vi diskuterede udkastet og aftalte at Bente, Marianne og Saida går videre 

med det. 

 

Ad 4: Planlægning af støttefest: Saida uddelte det store skema med huskepunkterne fra de tidligere 

års støttefester og vi krydsede af hvad der allerede var i orden. Den mest påtrængende opgave er at 

få rede på hvad der skal stå på plakaten, så at den kan sættes i produktion og ligge klar en måned før 

festen, dvs. den 14. august. Det er en hastesag, for hvis Bjørn (Elisabeths mand) skal trykke den, 

skal han nå det inden han den 2. juli rejser til Grønland! Inden forlægget kan skrives skal en del 

aftaler være på plads: Saida tjekker med Jørgen Langhår (kommer han alene og spiller eller med sin 

gruppe?). Saida tjekker med Janne Den blå heks om hun igen i år kan og vil optræde.  Annette og 

Inger taler med ElseMarie på lørdag (på Frederiksberg-loppemarkedet) om catwalk og flette 

fletninger-arrangementet (Else-Marie har hjembragt flot hår fra Kenya!).  Marianne kontakter Maria 

for at høre om hun kan skaffe auktionarius og bankoleder (hvis der skal være banko). Marianne 

spørger Maria om hun tror vi kan sætte sandwich på programmet igen i år. Marianne taler endvidere 

med Maria om fremskaffelse af gaver (men det har med støttefesten som helhed at gøre, ikke 

plakaten). Alle der har undersøgelsesopgaver der er relevante for plakaten, melder tilbage til Saida 

pr mail! Skriv "Til plakaten" i emnerubrikken på mailen - det vil lette overblikket hos Saida. 

http://nenkashe.dk/


Vi vedtog at vi godt kunne reklamere med "fodbad", henholdsvis "børnehjørne" igen i år, selv om vi 

ikke inden plakaten trykkes har styr på hvem der tager sig af det. 

Andre opgaver der har med støttefesten at gøre: Elisabeth spørger sin veninde Lisbeth om hun ikke 

nok vil være med til at organisere loppemarkedet igen i år - hun var så stor en hjælp sidste år! 

Marianne spørger Christina om hun vil indgå i pressegruppen med Saida og evt. Inger.  

 

Ad 5: Nyhedsbrev: Vi aftalte at Siloles dejlige nyhedsbrev fra Kenya ikke var nødvendigt at sende 

ud til alle medlemmer, når det stod på hjemmesiden. Vi aftalte også at punktet Nyhedsbrev skal på 

dagsordenen igen på næstkommende møde. Saida har brug for ikke at være alene om opgaven med 

at få skrevet og udsendt nyhedsbreve.  

 

Ad 6: Evt. Vi fik præciseret diverse aftaler vedr. loppemarkedet bag Frederiksberg Rådhus 

førstkommende lørdag. Vi fik afklaret hvornår de forskellige betyrelsesmedlemmer er på ferie, og 

vi fik aftalt tid og sted for de næste bestyrelsesmøder: tirsdag den 16/7 hos Marianne, tirsdag den 

20/8 hos Elisabeth og tirsdag den 3/9 hos Saida, alle dage kl. 19.00. 
 

Referent: Inger 
 


