Referat fra bestyrelsesmøde den 23.11.21
Deltagere: Bente, Annette, Saida, Else -Marie, Elisabeth, og Marianne
Afbud fra: Dorte, Karen og Christina
1. Valg af dirigent og referent
Annette dirigent og Marianne referent
2. Siden sidst
Julemarkedet den 13.11. blev aflyst og beskeden kom godt ud bl.a. i
Frederiksberg bladet.
Et medlem fra Dagmar Andresens Fond har opfordret os til at søge
fondsmidler igen.
Vores revisor Jakob Dines har udtrykt ønske om at tage til Kenya og tilbyde sin hjælp til
projektet der. Det er foreløbigt ikke konkrete planer. Vi laver en lille brainstorm på emner
der kunne arbejdes med. Alt afhænger tillige af hvad Silole har brug for hjælp til. Følgende
ideer kom frem.
Evaluering af hvordan det er gået pigerne gennem de ti år vi har støttet NEC.
Antal piger, effekt på derse lokalsamfund, samarbejdet med forældre/værger.
Regnskabspraksis, udveksling af viden og erfaring med andre lignende
projekter. Mulighed for at søge midler fra Cisu
Bente, Marianne og Else-Marie vil arbejde videre med emnet.
3. Salg af og opbevaring af rester fra julemarkedet
Salget af julepynt m.m. er gået godt, vi har købt af hinanden.
Lotterigevinsterne er pakket ned med sedler og numre på i tre poser og står
nu hos Else-Marie. Flere gavekort kan gemmes til næste år efter aftale med
giverne. Bøger fra Bog&Ide og Gyldendal gemmes til 20224. Forslag om Høstfest den 3.9.2022 i Højskoleforeningens have
Forslaget vedtages. Else-Marie står for at leje lokalerne. Høstfesten bliver for
medlemmer og venner til Støtteforeningen til NEC.
5. Forslag om at vi deltager i höjskoleforeningens loppemarked den
28.8.2022.
Vi vedtager at deltage, men vi skal have megen hjælp til især oprydningen. Vi
skal planlægge to holds skift på dagen.
6. Opbevaring på Hvidovre Gymnasium
Vi har seks kasser på HG og vi er stadig velkomne til at opbevare dem i deres
kælder.
7. Eventuelt
Takkebreve til gavegivere. Saidas forslag til breve vedtages. Vi drøfter hvor
mange breve der skal sendes ud. Marianne laver en liste over eventuelle
modtagere.
Else-Marie skal holde foredrag på Hyltebjerggård om pigers skolegang i
Kenya.
Næste møde onsdag den 26.1.2022 kl. 19 hos Marianne

