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Bestyrelsesmøde 26.07.2022 
1. Deltagere Marianne, Christina, Inger Bente og Susanne 

2. Referent og ordstyrer 

Marianne og Susanne referent  

Godkendelse  

 

3. Godkendelse af sidste og forrige referat   

20.05.2022 

Punkt 2: Alle pigerne enten går i secondary school eller er i gang er i gang med en videregående 

uddannelse, og de fleste er vil være færdige om 3år. Erstatter: Pigerne går alle i secondary school og 

vil være færdige med skolegangen om ca. 3 år. 

 

Punkt 4: Ændres til 

28. juli kl. 19 hos Marianne: Forberedelse af jubilæums-/høstfest 

august kl. 19 hos Inger: Foreningens fremtid 

 

Referatet fra 20.04.22 godkendtes uden kommentarer 

 

4. Siden sidst 

i. Susanne Bente og Karen er nu hjemmesidegruppen efter Karin er udtrådt. 

ii. Susanne har udarbejdet en ny medlemslisten der udsendes til bestyrelsen. 

 

5. Aftaler om loppemarked 

a. Afhentning af ”loppekasser” 

i. Foretages af Gitte Marianne Bente og Susanne d. 26.08.22, lopperne køres ud til 

Højskoleforeningen hvor de sættes i kælderen. 

ii. Borde og ”loppekasser, afhentes enten i samme runde  eller i 

umiddelbarforlængelse af den første kørsel 

 

b. Bemandingen.  

Marianne står for den videre koordinering 

08.00 09.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00…. 

Karin         

Inger         

Christina         

Susanne         

Marianne         

         

         

         

         

         
 

c. Adresse: Damstien 25, 2720 København 
Telefon: 53 53 19 70 
 
 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsZ_cM_47-qPt-__rUxbbkHIsQgwzQ:1659020341761&q=k%C3%B8benhavns+h%C3%B8jskoleforening+adresse&ludocid=4777505712364794615&sa=X&ved=2ahUKEwjD7pSx7Jv5AhWERPEDHToFD2MQ6BN6BAhaEAI
https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsZ_cM_47-qPt-__rUxbbkHIsQgwzQ:1659020341761&q=k%C3%B8benhavns+h%C3%B8jskoleforening+telefon&ludocid=4777505712364794615&sa=X&ved=2ahUKEwjD7pSx7Jv5AhWERPEDHToFD2MQ6BN6BAhbEAI
https://www.google.com/search?q=h%C3%B8jskoleforeningen&oq=h%C3%B8jskolef0&aqs=chrome.2.69i57j0i546l3.5153j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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6. Høstfestplanlægning 
Vi diskuterede hvorledes Høstfesten skulle sammensættes. 
Følgende skal ses som et programudkast: 
 

a. Ankomst kl.15.00 til kaffe og kage   
                                                                             Jørgen spiller ved ankomst uanset om der kaffe/vin   
       Ankomst senere 16-17tiden vin og snacks 

 

b. Emner viden og underholdning:  
Film, Silole og Karin holder oplæg, folkedans sang – dette skal der tages et valg om ved 
bestyrelsesmødet den 3 august hos Inger. Mødet er derfor forlænget se senere. 

   

c. Mad afklaring 

i. Skal deltagerne komme med retter 

ii. Skal vi købe Thaimad i givet fald hvor 

iii. Kender vi nogen der vil lave mad 

 

d. Salg afrikanske ting:  

Enighed om at der skal være mulighed for at købe forskellige ting/smykker 

  

e. Organisering 

i. Hvem indgår i et arbejdshold 

Opsætning af borde og stole buffet 

hvad skal der indkøbes   

ii. Tilmelding nødvendig 

 

7. Næste bestyrelsesmøde:  

3.august kl.18.30-21.30, Inger sørger for pizzaer til os. 

Dagsorden: 

- Færdiggørelse af opgaver høstfest  

- Nenkashe fremtid 

 

8. Evt.   

Vi kontakter Silole, der skal komme med et bud på den økonomi, der er nødvendig – hen i mod 

afslutning af projektet. Formidles når hun kommer til Danmark 

 

 

 

 


