
Referat fra bestyrelsesmøde den 9.12.2019 

 

Deltagere: Saida Karin Sonne, Inger Jacobsen, Else Marie Buch, Christina Dela 

Widenmann, Karen Grove og Marianne Widenmann. 

 

Afbud: Bente Søefeldt, Elisabeth Jannhans Olsson, Dorte Sikker Hansen og Annette 

Sonne Clifford 

 

1. Referent og ordstyrer 

Marianne referent og Inger ordstyrer 

 

2. Godkendelse af referat fra 11.11.19. 

Referatet godkendes 

 

3. Siden sidst 

Saida har sendt takkebreve ud i forbindelse med Støttefesten. 

Elisabeth og Marianne har sendt mail ud til 82 medlemmer med opfordring til at 

betale kontingent for 2019. 

Inger foreslår at vi sender en mail i det nye år om at kontingentet forfalder den 

1.3.20. Det vil blive sat ind i et nyhedsbrev i februar. Inger og Saida er ansvarlige 

herfor. 

Christina oplyser at revisor firmaet der reviderede foreningens regnskab for august 

2017-august 18 har tilbudt at revidere det aktuelle regnskab. Det beslutter vi at 

sige ja til. Christina arbejder på regnskabet til både Indsamlingsnævnet og 

Lotteristyrelsen, der skal have regnskab i marts måned. Saida undersøger om disse 

også skal revideres.  

Der er overført 30.000 kr. til Nenkashe i Kenya. 

Else Marie oplyser at der ikke er Loppemarked i Vanløse nu. Else Marie vil 

undersøge mulighederne i foråret på Vanløse Torv og i Rødovre centret.  

 

4. Kommende aktiviteter 

Frokost i Sundby Sejl: Dato forslag er den 4.2 – 5.2. – 6.2. eller den 25.2.  Saida 

aftaler dato med Gerd. Christina har tidligere skrevet en invitation som er klar til 

brug.  

Drømme og suppe: Inger vil komme med forslag til dato i april ved næste møde.  

Skrivegruppen: hos Gitte Ingerslev fortsætter. 

Salg på nettet: venter til det nye år 

Else Marie booker Højskoleforeningens have til fødselsdags- og sommerfest den 

6.7. 

 

 



5. Evaluering af støttefesten 

Forslag til dato for 2020 er den 14.11. eller 21.11. Saida booker Metronomen. Vi 

ønsker at holde åbent kl. 11-16. 

Der er evaluering fra Birgitte Sonne, Elisabeth og Karen som vedhæftes referatet,  

se venligst disse.  

I øvrigt: 

Vi vil købe 2 – 3 nye lange borde som erstatning for de meget tunge borde vi har 

brugt indtil nu.  

Der ønskes et bord mere, da der generelt var pladsmangel på bordene. 

På sandwich skiltet skal de stå ÅBENT HUS i stedet for Støttefest, det er mere 

indbydende. Saida har mange lyskæder som kan sættes op udenfor. Vi kan dele 

flere flyers ud foran bygningen i løbet af eftermiddagen. Godt at lægge flyers i 

boghandlen på Godthåbsvej og i Svømmehallen bag pladsen. 

Piropitokia kan være dyrere gerne 15 kr. stks. Æbleskiver og Gløgg var populært. 

Gerne muffins og cup cakes næste år. 

Afrikabordet var meget flot og solgte godt. Fint der var priser på varerne. 

Der kunne sælges flere hjemmelavede småkager og glas med syltetøj. Det var 

populært. Julepynt, strik og forklæder m.m. solgte også godt. 

Koret fra Nathanaels kirke var godt og vi ønsker det gerne igen. God musik og 

sang fra Jørgen Vadsgaads orkester. Gerne mikrofon til Jørgen næste år. 

Medlemsbordet skal have mere opmærksomhed og plads. 

Antallet af hjælpere var passende. 

 

6. Kommende møder 
Generalforsamling den 17.3.20 hos Saida. Næste bestyrelsesmøde den 20.2.20 

 

7. Eventuelt 

Marianne efterlyser mailadresse på Britta Nielsen som hjalp til på støttefesten. 

Inger spørger Britta herom. 

 


