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Referat fra bestyrelsesmøde den 28. januar 2014. 

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

 

1) Ordstyrer: Annette 

Referat: Elisabeth 

 

2) Referatet fra 29/ 10 2013 godkendes. 

 

3) Siden sidst: 

 Vi skriver under på vores vedtægter, da det har vist sig, at vi ved en forglemmelse 

ikke har fået det gjort tidligere. 

 Det er vigtigt, at vi husker foreningen Sex og samfunds henvendelse. De ønsker et 

møde/ foredrag med Silole når hun igen er i DK. Vi aftaler, at opgaven bliver tilføjet 

listen med bestyrelsens arbejdsopgaver. 

 Generalforsamlingen aftales til mandag den 31. marts kl. 19 hos Saida denne gang. 

Det viser sig, at kirken er midt i en større omorganisering og derfor ikke har det 

fulde overblik over ledige lokaler, så det bliver hos Saida og Claus. 

Elisabeth tager Dags Dato blok med og Saida har stemmesedlerne. 

 Saida har lavet et udkast til dagsorden. Manglede der et formelt punkt sidste år?? 

 Alle der er på valg i år, dvs. Bente, Elisabeth, Christina, Annette og Inger, 

genopstiller. 

 Saida, Elisabeth og Jytte Hansen rejser til Kenya 10/3 – 21/3. 

 Magnus, Saida og Bente har arbejdet videre med hjemmesiden. De er nået langt, 

men der mangler stadig en del. 

 

4) Regnskab/budget v. Christina. 

Christina har fået lavet regnskabet for 2013 og et udkast til budget 2014. Flot arbejde! Det 

ser godt ud! 

Vi diskuterer og ændrer lidt i posterne i budgetforslaget. 

Aftale: Christina retter det til og sender det ud til bestyrelsen, der hurtigt giver en 

tilbagemelding. Herefter bliver det sendt til vores revisor Jakob Diness. Vi satser på, at det 

kan underskrives af bestyrelsen ved mødet den 24. februar.  

Vi aftaler også, at Jakob skal have et par flasker god vin for sin indsats. 

 

5) Fordeling af Bestyrelsens arbejdsopgaver fremover. 

Saida har på forhånd lavet en liste over arbejdsopgaverne, som vi diskuterer udefra. 
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Udgangspunktet er, at alt for mange opgaver er havnet hos Saida, der i høj grad trænger til 

aflastning. 

Aftale: Marianne renskriver den reviderede liste, med overskriften ”Bestyrelsens opgaver 

fremover”. 

 

6) MØDER 2014 

 

Bestyrelsesmøder: 

Mandag den 24. februar kl. 19 hos Marianne 

Mandag den28. april kl. 19 hos Elisabeth 

Tirsdag den 17. juni kl. 19 hos Inger 

Tirsdag den12. august kl. 19 i Saidas kolonihave (Kongelundsvejen 244, have 74) 

Tirsdag den 9. september kl. 19 hos Bente 

Mandag den 6. oktober kl. 19 hos Elisabeth (evalueringsmøde). 

 

Generalforsamling: Mandag den 31. marts kl. 19 hos Saida og Claus. 

 

Støttefest: forhåbentlig lørdag den 27. september, vi afventer tilsagn fra kirken. 

 

Loppemarked Frederiksberg: lørdag den 14. juni 

Loppegruppen mødes søndag den 11. maj kl. 10 hos Bente 

Annette book’er stade. 

 

7) Eventuelt 

 

Marianne har fået henvendelse fra Claus Vittus (DR), der har været en tur til Kenya og har 

set på Nenkashes arbejde der. Vil gerne supplere med et interview med den danske 

bestyrelse. Saida og Marianne laver en aftale med ham. 

 

Saida foreslår et besøg i FN-huset hos Pernille Fenger, chef for UNFPS´s nordiske kontor. Vi 

ville gerne have et lille oplæg og en rundvisning i FN bygningen. Hvis hun stiller sig positiv, 

kunne det være et fint tilbud til medlemmerne som en åben invitation. 

Forslag: ca. 1 time med lille oplæg og rundvisning. 

Saida kontakter hende og forhør sig om mulighederne. Elisabeth Coldings film med Silole 

kan bruges som appetitvækker. 

 

Saida deler labels ud, så vi hver især kan trykke Støttefest tekst ud til vores postkort. 

 


