Nenkashe, DK
27-5-2022

Referat af bestyrelsesmøde 25-5-2022
Til stede: Bente, Christina, Inger, Marianne, Saida, Susanne
Afbud: Annette, Dorte, Karen,
1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer: Susanne
Referent: Bente
2. Siden sidst (samtale med Silole)
Efter Saidas sidste samtale med Silole, er der meget der tyder på, at vores opgave med at støtte
Nenkashe, Kenya inden for en overskuelig tid er ved at være færdig.
Antallet af piger i projektet er efter coronaen faldet fra 32 til 22.
Pigerne går alle i secondary school og vil være færdige med skolegangen om ca. 3 år.
Enighed om, at det er vigtigt allerede på nuværende tidspunkt, at vi gør os tanker om, hvad vi frem
over evt. kan og vil deltage i og vil bruge foreningens penge til, når der ikke er flere piger i projektet,
samt at det skal drøftes med Silole, som kommer til Danmark 15. august og deltager i foreningens
forsinkede 10-års jubilæums-/høstfest.
Begyndende drøftelse mundede ud i, at alle var enige om, at der er behov for et møde, hvor
forhåbentligt alle bestyrelsesmedlemmer kan deltage, med ovennævnte på dagsorden.
3. Gennemgang af hjemmesiden
Mail til nenkashe@nenkashe.dk går fremover til Saida, Christina og Marianne.
Vi nåede at gennemgå forsiden med et kig på de 3 artikler.
Drøftede blandt andet:
Sidste nyt: de ældste artikler fjernes og erstattes af de nye aktiviteter Loppemarked og jubilæums/høstfest.
Menupunktet Kontakt: Kun formularen og den dertil knyttede tekst bevares.
Under menupunktet Nenkashe.dk sættes nyt punkt: Bestyrelsen og kun med navne.
Ordet: Gavegivere erstattes med firmaer/firmastøtte.
Inger reviderer artiklerne: Om Nenkashe og Bliv medlem, hvor der er flere gentagelser.
Hjemmesidegruppen: Saida, Karen og Bente foretager de ændringer, der blev vedtaget.
4. Foreningens fremtid
Se pkt. 2
5. Nye datoer
28. juli kl. 19 hos Marianne: Foreningens fremtid
4. august kl. 19 hos Inger: Forberedelse af jubilæums-/høstfest
6. Evt.
Intet.
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