
 

 

Referat af bestyrelsesmødet den 30. april 2019  19.00-21.00 

hos Elisabeth Olsson, Jerichausgade 19, 1777 København V 

 

Til stede: Bente Søfeldt, Christina Widenmann, Dorte Sikker Jensen-Holm, Elisabeth 

Olsson, Inger Jacobsen, Saida Sonne 

Fraværende (med afbud): Karen Grove Sørensen, Marianne Widenmann, Annette 

Sonne Clifforth 

 

Ad 1 Valg af dirigent og referent: 

Bente dirigent, Inger referent 

 

Ad 2 Godkendelse og underskrivelse af referatet fra GF 

Referatet blev godkendt og underskrevet af de tilstedeværende regulære medlemmer 

af bestyrelsen. Christina lovede at skaffe de manglende underskrifter (fra Karen og 

Marianne). (Suppleanterne, Anette og Inger, behøver ikke skrive under) 

 

Ad 3 Hængepartier fra GF, herunder spørgsmålet om valgperioder 

Det blev aftalt at rytmen blev bragt i orden i forbindelse med næste 

generalforsamling, sådan at halvdelen af medlemmerne er på valg det ene år, og 

halvdelen det andet år (sådan som det skal være iflg vedtægterne), i stedet for (som 

sidst) at flere var på valg det ene år end det andet. 

 

Ad 4 Hængepartier efter idémødet 

Vi talte først om generelle spørgsmål 

1) Hjælpernes funktion: Tovholder uddelegerer opgaver til hjælperne, vælger en 

“skriver” (der forfatter annoncen) og inddrager hjælperne mht af produktion og 

distribution af “flyere” 

2) Vi skal sørge for at være tidligt ude mht rekruttering af hjælpere 

3) Saida lovede at minde os om vores særlige mail-adresser (nn@nenkashe.dk), som 

det er praktisk at bruge når det drejer sig om tilmeldinger til arrangementer 

(*allerede tilføjet til dette referat!) 

Derefter gennemgik vi listen, arrangement for arrangement. Nedenfor tilføjelser og 

ændringer: 

• Frokost i Sundby Sejlforening: Gert har sagt ja (3 stykker smørrebrød). Saida 

prøver at få en aftale om en dato, gerne i slutningen af august, gerne omkring kl 

14.00 

• Kreativ skrivning: Inger kontakter Gitte Ingerslev med henblik på en dato for 

arrangementet 

• Sommerens loppemarkeder:  Der er et problem mht 20/7: Hvem kan sørge for 

transport af effekterne? Saida kontakter Jytte Hansen for at høre om hun kan køre 

med trailer. I øvrigt overlades det praktiske ansvar for loppemarkeder til Marianne 

& kompagni (loppegruppen) 

• Swingdans: den videre planlægning må vente til Liv kommer tilbage 
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• Julepynt-værksted: omdøbt til kreativt værksted med henblik på fremstilling ikke 

bare af julepynt, men også af småting der kan sælges på støttefesten): Saida 

kontakter Lone Raffel, og vi lægger hovederne i blød hver især vedr. ideer til hvad 

der kan fremstilles og sælges, ud over julepynt (stikord foreløbig: tovværk, syltetøj 

og andet spiseligt, honning fra Else Maries kontakt, hårbånd/hårpynt …) NB 

planlægning af arbejdet i værkstedet skal på dagsordenen til førstkommende møde! 

• drømmegruppe: evt. annoncere arrangementet “Drømme og Suppe” igen - er der 

flere mulige kunder? Inger tænker over en evt. opfølgende foredrag, måske om 

symboler i drømme … 

• Sejltur til Saltholm: Gutterne har sagt ja. Saida aftaler nærmere, gerne slutningen af 

maj, begyndelsen af juni, Elisabeth tager sig af tilmeldingerne når tiden er inde. 

Priser: ca. 220kr for voksne, ca 140kr for børn 

• Støttefesten i november: Der mangler aftale(r) om musik!! Det er vigtigt at vi 

skaffer musik, da det er betingelsen for lån af Metronomen!! Saida spørger de 

jazzmusikere der tidligere har medvirket, Saida kontakter Vibeke (Jytte Lemches 

datter) om Vibekes kor, Inger spørger Bodil Jeppesen (tidligere kollega med voksne 

børn der er professionelle musikere) 

• Zonta: Inger kontakter Lene Wessel Falck og/eller Britta Hørdam, med henblik på 

evt. aftale om foredrag om Nenkashe 

• Ekstra forslag (ikke på listen fra 28. marts): eventuelt et arrangement i 

Højskoleforeningens have 8. juli (Else Maries fødselsdag!), men hvad? Inger lovede 

at kontakte Else Marie 

• Ekstra forslag  (ikke på listen fra 28. marts): eventuelt en tur til “Kæmperne” 

Christina undersøger 

 

Ad 5 Evt. 

• Kan vi få reduceret omkostningerne vedr. forsendelse af penge til Kenya? Pt går der 

ca 1200kr tabt hver gang vi sender en sum. Christina spørger Nordea hvad 

forklaringen på tabet er og hvad der evt. kan gøres for at reducere omkostningerne 

• Inger laver udkast til annoncering af diverse arrangementer  (størrelsen skal passe til 

klistermærkerne!) 

• Christina har en kollega der skal til Nairobi 4. maj (på 3 ugers ophold). Kan hun 

tage noget med til Silole? Kan hun bringe noget med tilbage? 

• Nye mødedatoer: Tirsdag 20/8 (hos Christina), tirsdag 8. oktober (sted aftales 

senere)  

 

Bedste hilsner 

Inger 

 

*se mailadresser nedenfor! 



 

 

  



 

 

Nenkashe mailadresser, og de mailadresser, som de automatisk bliver videresendt til: 

 

 

annette.sonne.clifforth@nenkashe.dk            asonnec@gmail.com      

bente.soefeldt@nenkashe.dk                           bente.soefeldt@get2net@dk      

christina.widenmann@nenkashe.dk               cwidenmann@hotmail.com      

dorte.sikker@nenkashe.dk                              dortesikker@hotmail.com      

elisabeth.olsson@nenkashe.dk                       elis@humleby.dk      

inger.jacobsen@nenkashe.dk                         ingjac@webspeed.dk      

karen.grove@nenkashe.dk                             kakrigrove@yahoo.dk      

marianne.widenmann@nenkashe.dk             mdwidenmann@gmail.com      

saida.sonne@nenkashe.dk                               saida.karin@gmail.com      

      

 



 

 

 


