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Referat Nenkashe bestyrelsesmøde 23. marts 2021.  

Zoom møde 

Tilstede: Marianne, Inger, Bente, Saida, Annette, Christina, Karen, Dorte og Elisabeth 

 

!) Dirigent: Inger 

    Referat : Elisabeth  

 

2) Referat fra 8. februar 2021 godkendes. 

     Obs. Referatet fra den 9. september 2020 er endnu ikke godkendt. Saida sender det ud til godkendelse. 

 

3) Siden sidst, nyhedsbrev, status på medlems - og vennelisten, og nyt fra Silole.  

• Vi drøfter hvordan vi på den ”pæneste” og mest effektive måde, får vores medlemmer at huske 
på at betale årskontingent til foreningen. Påmindelse herom bliver integreret i det 
førstkommende Nyhedsbrev. Inger skriver. 
Marianne og Inger holder øjne med hvor mange, der reagerer på opfordringen. 
Vi mener at vide, at der ikke er alle banker, der accepterer en automatisk indbetaling x 1 årligt. 
Ellers ville det jo være en oplagt anbefaling.  
En fuldstændig status over medlemslisten har endnu ikke været mulig på grund af corona 
situationen. Det er klart bedst hvis man sidder fysisk sammen.  Marianne og Inger afventer 
vaccinationer, men vil overveje et forsøg på Zoom. 

• Marianne har talt med Silole. Bestyrelsen har været noget sygdomsramt, men det går nu bedre. 
Der er ikke opdaterede oplysninger om pigerne. 

 

    4)  Gennemgang Beretning og regnskab 

• Bred enighed om, at formandens Beretning for året der gik, er godkendt fra bestyrelsens side. 

• Regnskabet fra Christina er udsendt til bestyrelsen. Vores faste revisor Jakob Diness er dog noget 
forsinket. Hans kommentarer udsendes inden kort. 

Indtægterne for året overstiger heldigvis vores forventninger her i Coronaåret. Dette skyldes især 
pengene fra Dagmar Andreasens familiefond, men også fra en del ekstra donationer fra 
medlemmerne og indtægter fra Gitte Ingerslevs skrivekursus. 

• Beretning og Regnskab bliver udsendt til medlemmerne sammen med et kort brev om at 
Generalforsamlingen bliver udsat, grundet covid-19, til den 24. august 2021 kl. 17. Forhåbentlig i 
Saidas kolonihave. 

     5)  Intern revision? 

• Bestyrelsen har i flere år drøftet nødvendigheden af en intern revisor. Vi har revisor Jakob Diness 
og herudover Indsamlingsnævnet. 
Vi mener at det er rigeligt og vil derfor arbejde på, at vi sløjfer vores interne revision. 
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Saida vil tale med Else Marie og forhøre sig om hvorvidt hun har tillid til regnskabet uden en 
intern revisor. 
Hvis rollen som intern revisor skal bortfalde, vil det kræve en Vedtægtsændring. Det skal således 
med på dagsorden til den kommende Generalforsamling. 
 

         6)  Julemarked i Metronomen 2022? 

                 Vi er enige om, at vi gerne vil satse på, at book´e en lørdag i efteråret 2022. 

                   Saida undersøger mulighederne. 

         7) Eventuelt 

• Sortering af loppesager på Hvidovre gymnasium skal med på dagsorden til næste møde, så vi kan 

finde en dato. 

• Næste møde bliver onsdag den 5. maj kl. 19. Sandsynligvis stadig på Zoom 

 

 

          Referat: Elisabeth 
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