
Bestyrelsesmøde 26.november 2012 hos Saida. 

Inger, Bente, Christina, Saida, Annette, Marianne og Elisabeth. 

 

Efter sammenbragt dejlig julefrokost holdes et kort møde. 

Siden sidst:  

 Postkortene med vores logo er stort set klare til tryk. Trykkes i 1000 eks. 

 Bliver enige om, at vi får lavet klistermærker med logoet. 

 Der er sendt venlige ”rykkermails” til ca. 50 medlemmer vedr. kontingent 2012. 

 Silole vil gerne sende et nyhedsbrev, der kan komme ud medio december(eller lidt senere). 

 Christina laver evalueringen til Cisu færdig og sender den. 

 Sandsynligvis gode muligheder for, at trykke plakater på Bjørns arbejde. 

Mødedatoer for 2013.  

Christina på ferie 30/1 – 2/5 2013. 

Generalforsamlingen holdes tirsdag den 12. marts kl. 19. Saida kontakter kirken om lokale. 

(Alternativt den 5. marts). Indkaldelse mindst 14 dage inden.  

 

Bestyrelsesmøder 2013: 

Tirsdag den 5. februar kl. 19 – 21 hos Marianne (Elisabeth kommer ikke). 

Tirsdag den 5. marts kl. 19 – 21. Forberedelse af generalforsamlingen. (Hvis datoen for 

generalforsamlingen må ændres til den 5. marts, holdes forberedelsesmødet den 26. februar). 

Sted? 

Mandag den 8. april kl. - 19-21 hos Elisabeth. 

Tirsdag den 28. maj kl. 19 -21 hos Bente. Dagsorden bl.a. forberedelse af støttefesten + aftale 

datoer for resten af året 

Lørdag den 1. juni – forårsloppemarked, Frederiksberg. 

 

 

 



Sted og dato for støttefesten. 

Saida, Inger og Annette har været rundt for at se på mulige lokaler. Den gule villa, 

Indvandrermedborgerhuset, Diakonissen osv. Der er ikke fundet oplagte alternativer, da man de 

fleste steder er bundet til at kaffe/ kage delen skal købes af ”huset”. Dyrt og dårligere. Så alt 

tegner til, at vi holder fast i Holmbladsgade. 

Datoen fastlægges til lørdag den 14. september. Saida kontakter Kirsten kordegn. 

 

Undergrupper:  

1. Udarbejde tjekliste med deadlines inden støttefesten. 

Saida, Elisabeth, Marianne og Bente. 

Dato aftales senere. 

2. Forårsloppemarked. 

Annette og veninde, Inger, Karen N. Elisabeth taler med Lisbet, måske vil hun også med. 

 

Eventuelt:  

 Til næste møde: valg af ny fast referent eller alternativt på skift. Desuden valg af 

dirigent, da møderne har en tendens til at trække ud. 

 

 

 

Referat: Elisabeth 

              

 

 

 

 

 

 


