
Referat af bestyrelsesmøde 8. august 2012 hos Inger.  

Saida, Annette, Inger, Bente og Elisabeth 

 Siden sidst  

 Saida orienterer om at pengene fra Projektrådgivningen lige kan dække billetter for Silole og Zippy. 

De vil derfor være ret pengeløse når de er her. 

Indtil videre er 2 foredrag planlagt (Borups højskole og kirken). Honorar fra Højskolen og evt. lidt fra 

kirken. 

Efterfølgende mindre redegørelse til Projektrådgivningen. 

 Fondsansøgninger. Marianne, Bente og Elisabeth har mødtes et par gange og har udarbejdet en 

”standard” ansøgning. Næste gang tages stilling til hvilke fonde (tjek: seniorer uden grænser og 

Projektrådgivningen). 

Talt om evt. firmamedlemsskaber/ evt. gå videre med ”skabelon” forespørgsler til formålet. 

 Billederne hænger nu på Christinas arbejde. Nedsat pris. 1 billede solgt 1. dag! Bliver hængende der 

indtil støttefesten. 

 Verdens bedste nyhed 

Indtil videre vil Saida, Marianne og Annette (iflg. oversigten også Christina og Else Marie) dele poser 

med æble og kampagnemateriale ud på Christianshavns Torv den 14.9. Husk kamera. Der skal 

efterrapporteres til ”Verdens bedste..” 

Marianne henter æbler. De andre ting bliver leveret. Husk forinden, at læse materialet om mål + 

argumenter for u- landshjælp. 

Saida og Inger har brugt en del tid på organisationens go-cards. Resultatet utilfredsstillende. Vi 

vedtager, at melde fra og i stedet se på egne postkort, der kan sendes med frimærke på. 

 Planlægning af Siloles og Zippys besøg 

Ca. 1. til 15. oktober. (Zippy har ikke fået visum endnu, derfor er billetterne endnu ikke købt). 

Mulighed for logi i Elisabeths gæsteværelse(evt. bare som base hvis de også vil sove andre steder). 

Forbehold for lidt besværlig trappe til wc/bad i kld. + at huset er tomt de sidste dage af besøget, 

men de trænger måske også bare til lidt ro. 

Saida og Annette laver 1. udkast til et ”program”. Saida kontakter Silole om hvad hun vil vise Zippy 

samt vurdering af logi/ evt. andre ønsker. 

Foreløbigt program: Borup højskole 11/10 og kirken 7/10. Vi ønsker også, at Silole fortæller lidt om 

projektet til støttefesten. 

”Formelt” samarbejdsmøde mellem NEC Kenya og DK ons. den3/10 kl. 17 hos Saida med efter 

følgende aftensmad (evt. flere tager noget med). 

Afskedsmiddag den sidste aften(hvor?)  

Saida og Inger skriver henvendelse til Samvirke om evt. interview med S og Z i perioden. 

Inger og Saida kontakter MS, Kvinfo, KULO og Da. Kvindesamfund – måske deltager de i 

Kulturnatten og kan ”bruge”NEC. 

Saida spørger kirken om mulighed for kollekt til projektet. 

 Planlægning af støttefest  

Maria, Claus og Else Marie inviteres med til næste bestyrelsesmøde den 5/9 kl. 19 hos Marianne. 

Evt. også et møde inden da. 



Saida har udfyldt vores skabelon over arbejdsopgaver. Den er udfyldt, men der er mange 

uafklarede spørgsmål. 

Kommentarer til teksten: 

Pressegruppe- skal indeholde billede, logo og programpunkter. Mulighed for at Silole og Zippy 

deltager i et evt. indslag i Lorry el. lign. 

Digital mobilisering- fint hvis Else Marie går videre med BetterNow. 

Afrikansk hjørne- Else Marie har lavet forslag om catwalk m.v. Modtages med kyshånd hvis EM vil 

henvende sig til nogle af dem på gavegiver- listen. 

Måske kan Zippy ”lånes” i små perioder til hårfletning? 

Loppemarked - vi dropper forslag om opbevaring af lopper inden støttefesten i Kirkens 

genbrugslager, men Saida undersøger, om vi kan aflevere ikke- solgte ting dertil. 

Mail til medlemmerne om aflevering af lopper. Vi kan godt hente, men ikke opbevare i større stil. 

Mad 

Maria/ Charlotte fra Borups højskole spørges først ang. sandwich og andre ideer. Hvis det ikke 

lykkes er Bente og Elisabeth ansvarlige. Bente og Elisabeth bager kager(gerne flere bagekoner). Evt. 

dyppekager til salg i små fine poser. 

Børnehjørnet - OK. Husk ”Den blå heks” på programoversigten. 

Auktionen – Vi mangler en auktionarius. Overvejer en stand-up’er f.eks. Mazuk, Gintberg, 

Matthesen eller Erik Clausen. Jess Myrthu kunne også konverteres til auktionarius. Vi er flere, der 

egentlig ikke er så frelste for banko i det hele taget. 

Kontakt til Maria. 

Anna Olivia vil gerne give skåle igen. 

Øludskænkning – Kontakt til Maria. 

Fodmassage – OK 

Logo  

Vi vil gerne have det same logo som NEC – Kenya. Er det OK for Silole? Ønsker det sendt digitalt. 

Vi ønsker deres fine billede + ”Let the girl decide”, dog med teksten i den mørke farve fra logoet. 

Kan den kenyanske logomand klare det? 

Stemning for at logoet kommer på badges. Kan ikke overskue T-shirts og forklæder. Men hvor får 

man en badge – maskine? Spørge KREA. 

Billeder fra Kenya  

Udvalg af Else Maries billeder i det afrikanske hjørne. Sættes op på skillevægge fra biblioteket. 

 

 

 

Referat: Elisabeth 

 

 

 

 


