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Referat af bestyrelsesmøde 29. september-2020 hos Saida 
Til stede: Bente, Inger, Karen, Saida, Annette, Christina og Elisabeth 
Afbud: Marianne og Dorte 
 
 

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

 
 

2. Godkendelse af referat fra Generalforsamling den 10. september 2020 
Referatet blev godkendt med følgende ændringer/tilføjelser: 
- Til beretningen tilføjes: ”Godkendt”. 
- Til beretningen tilføjes: ”Lazertryk har trykt det gratis for foreningen”.  
- Til valghandlingen: Tilføj ”hvert andet år” efter ”formanden vælges særskilt. 
 
Saida retter referatet. 
 
 

3. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde den 4. august 
Referatet blev godkendt med tilføjelse:  
- Pkt. 3: Tilføjelse af ”…to årlige seminarer..” til sætningen om fondsansøgning.  
Herudover mindre forslag til ændring af formuleringer, som er er fremsendt til referenten.  
 
Saida retter referatet.  
 
 

4. Bestyrelsen konstituerer sig og fordeler opgaver 
Bestyrelsen gennemgik de forskellige arbejdsopgaver og fordelte dem mellem sig. De fleste 
beholdt deres eksisterende opgaver. Bente renskriver opgavelisten og sender den rundt til 
bestyrelsen.  
 
 

5. Julemarked 
På grund af Covid-19 aflyses det julemarked bestyrelsen havde håbet at kunne afvikle i 
slutningen af november 2020. 
 

 
6. Brev fra en af pigerne på hjemmesiden 

Saida har modtaget et meget fint brev fra en af de unge piger, vi har støttet. Her fortæller 
hun, hvad det har betydet for hende, at hun kunne færdiggøre sin skole og videre 
uddannelse.  
Bestyrelsen diskuterede, om vi kunne lægge det på hjemmesiden og evt også linke til det 
på Facebook.  



Der var enighed om at lægge det på hjemmesiden, hvis både Silole og pigen selv kunne 
godkende det.  
Der var herefter lidt diskussion om facebook og hvordan vi skal bruge platformen. P.t. 
bruger vi det ikke så meget. Det er vigtigt med balance i de opslag vi laver, så vi samtidig 
ikke overvælder folk med opslag. Der var til sidst enighed om at lave et opslag på 
facebook, der henviste til hjemmesiden med brevet, hvis det godkendes naturligvis.  
 
 

7. Budget for 2020 
Christina (kassérer) redegjorde for, at der ved mødets afvikling var indsamlet ca. 40.000 kr. 
i indeværende år. Der var enighed om at sætte målet for indsamling af midler til 50.000 kr. i 
2020 i lyset af Covid-19, som i høj grad begrænser mulighederne for støttearrangementer. 
De øvrige poster på budgetter er stort set som de forrige år.  
 
Christina opdaterer budgettet fro 2020 og sender det til godkendelse hos bestyrelsen. 
Herefter sendes det til medlemmerne. 

 
 

8. Evt: 
Vedrørende facebook blev det aftalt, at Karen og Christina ser på vores facebooksider og 
taler om hvad vi poster.  
 
Vedrørende kontokik undersøger Christina om Inger må få kontokik når hun er suppleant.  

 
 

9. Næste møde:  
 
a) Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Inger den 10. november kl 17:30 – 19:30. Hvis 

der er nogle, som er utrygge ved at mødes fysisk på grund af Covid-19, vil vi forsøge at 
afvikle mødet via zoom. 
 

b) På dagsordenen til næste møde: Loppeting i Hvidovre.  
 
 

   
 


