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Nenkashe, Dk 
24-10-2018 
 
 
Referat af bestyrelsesmøde 18-10-2018 hos Inger 

Til stede: Annette, Elisabeth, Inger, Karen, Marianne, Saida, Bente  
Afbud: Christina, Dorte 
 
 

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

 
2. Godkendelse af referat 17-09-2018 

Referat godkendt. 
 

3. Evaluering af Støttefest, herunder planlægning af dato for næste års støttefest 

   Velegnet lokale, nemt at gøre pænt, men for varmt 

   God stemning, gæsterne hyggede sig 

   Musikken, Jørgen Valdsgaards Band, lidt for høj 

   For få mennesker, stort set kun medlemmer og deres familier, men alligevel fik vi en 
pæn indtjening 

   Fint med de unge piger som ambassadører, der gik rundt og fortalte om skolen og 
de piger vi støtter. 

   Ikke så mange børn, men Mette fortæller var godt tilfreds. Vil gerne komme til næste 
støttefest og evt. tage klovne med. 

   Birgitte spørges om salget i caféen 

   Indkøb af varer til caféen skal evt. uddelegeres til næste støttefest 

   Fortsat reklamering. Ide: fodspor på fortovet fra den nye Metrostation til 
Metronomen 

   Hjælpermøde arrangeres før støttefesten 

   Drøftelse: Hvordan får vi flere gæster? Måske bedst ved ”mund til mund metoden” 
via medlemmer. 
 

   16. november 2019 afholdes næste støttefest. Udvides med salg af juleting - gerne 
fremstillet af foreningens medlemmer. Metronomen er reserveret. 

 
4. Hvordan er det gået med årets mange indsamlings-arrangementer, skal vi holde et 

nyt ide-møde? 

   Konceptet er fint, men opgaverne skal fordeles noget bedre.  

   Loppemarkederne har givet mange penge. Fortsættes, gerne med 4 lørdage i stedet 
for 3, hvis det kan arrangeres. Det er kun Frederiksbergborgere, der kan reservere 
stade. 

   Krible-krable turen var spændende. Kan godt dubleres. Evt. anden lokalitet. 

   Saltholm gik fint 

   Kaffebordet i Sundby Sejlklub var hyggelig 

   Drømmeforedrag og suppespisning hos Inger er allerede overtegnet. Inger gentager 
arrangementet 21. marts 2019. 

   Arrangementerne gav også nye medlemmer til foreningen 
 

   Idemødet gennemføres som sidste år efter generalforsamlingen. Annonceres 
sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. 
Her opfordres alle, der har lyst, til at producere ”juleting” til støttefesten. 
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Idemødet kan være med til at give en større samhørighed i foreningen, og mange vil 
gerne deltage og have et ansvar for et stykke arbejde, der hjælper pigerne i Kenya. 
Nye medlemmer kunne godt spørges, om de har lyst til at hjælpe, når de får 
velkomstmail. Elisabeth og Marianne kigger på det. 

 
5. Kan vi få vores Facebookside til at fungere bedre og få MobilePay med på den 

   Saida spørger nogle familiemedlemmer, som bruger Facebook, om de kan give os 
ideer til, hvordan vi får Facebook til at fremstå mere aktuel og levende. Drøftes 
derefter af bestyrelsen. 

   MobilPay må godt lægges på Facebook 
 

6. PR-materiale, herunder vores nye ”løbeseddel”, revision af brochure, postkort med 
MobilePay 

   ”Løbeseddel” har Michael tidligere tilbudt at udarbejde. Elisabeth kontakter 
Elisabeth og Michael. 

   Brochuren kigger Marianne og Bente på 

   Postkort genoptrykkes ikke -  erstattes af ”løbesedlen” 
 

7. Privatlivspolitik 

   Forslag til Privatlivspolitik blev godkendt med enkelte rettelser. Medsendes. 

   Forslag til mail/brev til medlemmer og venner af foreningen blev godkendt med 
enkelte rettelser. Medsendes. 

 
8. Evt. 

   Forslag fra Marianne og Elisabeth: Kunne eleverne på Hvidovre Gymnasium mon 
tænke sig at støtte Nenkashe ved at give deres flaskepenge til foreningen, måske 
for en tidsbegrænset periode? Inger spørger Kirsten, rektor.  
Andre private initiativer kunne overvejses.  

   Generalforsamling afholdes 28. marts 2019 kl. 17.30 sammen med idemøde og 
servering af Karens dejlige suppe. 

   Dagsorden udsendes 5. marts 2019 

   Næste bestyrelsesmøde: 21. februar 2019 kl. 19-21 hos Karen, Tæbyvej 60, 
Rødovre 


