
 Referat af bestyrelsesmøde den 17. september 2019 hos Karen 
 
Til stede: Saida Sonne, Marianne Widenmann, Inger Jacobsen, 
Bente Søfeldt, Christina Dela Widenmann, Karen Grove Sørensen, Elisabeth Jannhans Olsson 
 
 
Ad 1)  Valg af referent og ordstyrer 
Inger dirigent og Elisabeth referent. 
 
Ad 2) Godkendelse af referat 
Referatet fra mødet den 20. august blev godkendt. 
 
AD 3) Siden sidst 

- Christina opsummerer to ærgerlige ekstraudgifter, som nu er en realitet 

 3500 kr. for i år til et revisionsfirma, der er godkendt af Indsamlingsnævnet 

 MobilePay har varslet en ny månedlig udgift på 49kr. for foreningens MobilePay 
nummer. Ud over den løbende udgift de tager for hver transaktion. 
Bente og Christina undersøger dog stadig om vi kan undgå, de ærgerlige udgifter. 
Uanset hvad, så er vi enige om, at vi beholder vores mobilePay nummer. Det er 
kommet for at blive. 

 Elisabeth ønsker adgang til oversigterne fra MobilePay med henblik på opdatering 
af medlemslisten. 

 Saida oplyser, at banken nu kræver årlige opdateringer vedrørende foreningen. Et 
ret omfattende administrativt arbejde, ofte med ret korte tidsfrister. 

 Sundby Sejl 
Vi er så heldige, at de igen i år, har et godt tilbud til os. De giver os en frokost til 35 
personer. Der bliver serveret tre stk. smørrebrød, hvoraf den ene er et stykke med 
fiskefilet. Hertil en øl eller en vand. 
Vi bliver enige om, at datoen bliver: 
Tirsdag den 29. oktober 2019 kl. 12.30 
Pris for deltagelse bliver 145 kr. per person. 
Christina tilbyder at skrive indbydelsen til medlemmerne. Christina holder også styr 
på tilmeldinger og betalinger. 
Desværre falder de mulige datoer for frokosten sammen med, enten et 
bestyrelsesmøde samme aften eller aftenen for det kreative værkested, hvilket 
bestemt ikke er helt optimalt. Det blev lidt det muliges kunst. 

 Skrivekursus ved Gitte Ingerslev 
Tilbuddet er lige sendt ud og de første tilmeldinger er begyndt at tikke ind. 

 Fordeling af arbejdsopgaver 
Vi har ikke været helt tro mod vores tidligere aftaler fra Idemødet efter 
generalforsamlingen. Her blev der nemlig udarbejdet en liste over hvem , der gerne 
stillede op som hjælpere til de forskellige arrangementer. 



Vi bliver enige om, at indføre et fast punkt til dagsordnerne for møderne fremover,  

nemlig: Kommende aktiviteter, hvor vi genopfrisker listen over hjælpere og 

tovholdere. 
Vedlagt oversigten ”Idemøde 28. marts 2019”. 
 
Ad4) Kreativt værksted 

             Det finder sted tirsdag den 29. oktober kl. 18 i Stalden hos Dorthe, Øster  
             Farimagsgade 14, baghuset, 2100 Ø.           

Indhold af aftenen blev drøftet. Vi blev klar over, at vores forventninger til aftenen 
var noget forskellige og ikke helt konkrete.  Hensigten er dog, at kunne byde på en 
hyggelig aften hvor vi sammen fremstiller lækkerier, julestads og andet, der kan 
sælges på Metronomen. Vi manglede selvsagt Dorthe, der er tovholder på aftenen. 
 

 Den der har en god ide står for materialer og instruktion af de fremmødte. 

 Saida kontakter Lone Raffel. 

 Karen Nørgaard kommer med noget. 

 Marianne har en tredje generations plante fra Kenya/ Silole.  Stiklinge herfra kunne 
fint plantes i glas eller krukker med henblik på salg. 

 Blikdåser og glas blev sorteret fra ved sidste loppemarked. Elisabeth og Marianne 
sørger for, at de kommer til Øster Farimagsgade. Dåserne kan fyldes med diverse 
julegodter. Man er også velkommen til, at hente nogle dåser og fylde dem op 
derhjemme. Alternativt - cellofanposer. 

 Bage kager og lave karameller(?) på stedet. Kagedej tages med hjemmefra ( Karen 
og Annette?). Saida spørger Dorthe om hun har tænkt sig, at lave karameller. 
 
Priser for de forskellige ting aftales ved mødet. 

 
 
 

Ad 5) Støttefest planlægning 

 Musik – vi siger ja tak til 20 minutters korsang. 

 Goldschmidts musikakademi bliver for dyrt. 

 Vi ønsker, at Jørgen spiller igen, men Saida vil spørge om han kan spille uden 
forstærker. Lyden blev for dominerende sidste år. Det er vigtigt for os, at folk kan 
tale sammen ved kaffe og salgsboder. 

 Mette Hansen vil igen byde på historiefortællinger for børn 4 – 6 år. 

 Fiskedam, som Freja vil stå for. Har vi flere fiskedamsgaver fra sidste år? Marianne 
og Elisabeth tjekker på gymnasiet. Hvis ikke, så må vi igen uddelegere så vi får 
indpakkede gaver fra hjælperne. 

 Saida vil skrive nogle linjer er til Metronomens hjemmeside om arrangementet. 
 
Ad 6) Eventuelt 

 Else Marie deltager evt. i et indendørs marked i Vanløse. Vil gerne bruge 2 borde fra 
loppemarkedet. De bliver taget fra, når de andre loppeting køres retur til gymnasiets 
kælder. 



 Siloles sidste nyhedsbrev er endnu ikke udsendt, da Marianne har haft 
computerproblemer. Vi bliver enige om, at lægge det ind som et link til næste udsendelse, 
for ikke at bombardere medlemmerne med mails. Brevet ligger på hjemmesiden. 

 Inger tilbyder et ekstra kursus i ”Drømme og Suppe”. Det kunne være i januar/ februar. 
Derudover evt. et forløb udelukkende om drømme. Det kunne være et forløb på 3 -4 
gange. 

 Vi laver lidt status over årets loppemarkeder. De er fysisk belastende og nok lidt for hårde 
for mange af os. De giver en god indtægt, men måske er vi der, hvor vi skal tænke på, at 
afvikle dem. Vi vil gerne nedsætte en gruppe ( Saida, Marianne og Elisabeth melder sig), 
der ser på netsalg af ting i stedet for. 

 
 
 
 
                                                                                      
 
 
 
Vedlagt oversigten fra Idemødet af 28.marts 2019. 
 
 

 


