
Referat fra bestyrelsesmøde d. 30/8 2022 
 

Deltagere: Karen, Saida, Marianne, Susanne, Elisabeth, Inger, Silole og Annette. 

Referent: Annette 

Ordstyrer: Susanne 

 

1. Gennemgang af ”hvem gør hvad”? 

Mødetid: kl. 11.00 

Forberedelser:  

- Afrikabord 

- Bord til spisning 

- Bord til salg af drikkevarer 

- Anretning af mad 

- Borddækning 

Ansvarlige for borddækning/bordopstilling/afrikabod: Karen og Annette (hjælpere Susanne, 

Marianne, Sigahado) 

Drikkevarer vin, øl, sodavand: Susanne - skal have hjælp med kørsel (låner Mariannes bil og kører 

selv). Vi skal beslutte salgspriser til drikkevarer. Saida tilbyder at lave et skilt til salg, når Susanne 

har besluttet 

Duge: Inger ringer til Else Marie 

Servietter: Marianne 

Afrikabord: Hente kasser i kælderen incl. Engangsservice 

Indkøb af mad: Dorthe, Birgitte og Saida sørger for mad, saft og juice. Olie, eddike, creme fraiche. 

Mad der tilberedes på stedet: Saida, Birgitte og Marianne er i køkkenet. Inger assisterer. De der er i 

køkkenet, samler også salaterne. Karen laver tzatziki, Inger laver salat med linser, Saida laver 

humus, vandmelon, tomatsalat.  

Kager: Inger bager en kage, Marianne laver sarah bernard, Karen laver en kage, Bente bager,  

Tlf. numre til mobile pay: Saida laver nye sedler med numrene.  

Rengøring: Betaler vi os fra. Saida har lavet aftale med rengøringsdamen.  

2. Drøftelse af handleplan for afslutning af NEC 

Årsag til afvikling af NEC: 

Nenkashe dk oplever udmatning og ønsker at afvikle støtteforeningen over de næste par år.  

Silole fortæller, at der er folk til at overtage for hende. Det handler om fire personer, der langsomt 

er i gang med at indkøres i takt med at andre aftrapper. Der er pt. to organisationer der på sigt 



kunne overtage NEC og videreføre arbejdet. Det ene er et børnehjem, hvor NEC har afholdt deres 

årsseminarer. Det er meningen at NEC aftrappes og afsluttes, da både de involverede i Kenya og i 

Danmark er oppe i alderen. 

Hvis vi fandt en hovedsponsor fra Danmark, kunne det være at børnehjemmet kunne videreføre 

projektet, men det er ikke det der er det primære mål lige nu. Saida udsender oplæg vedr. 

børnehjemmet. 

 

Silole fortæller at tvungne ægteskaber og omskæringer er efterhånden sjældne. Henvendelserne 

fra socialkontorerne omkring disse børn er dalet drastisk. De børn der har brug for hjælp nu, er 

mere forældreløse børn, og børn fra fattige familierne, både piger og drenge.  

Adspurgt om hvad Siloles drøm er, siger hun at den gamle drøm er vi kommet i mål med.  

Drømmen om fremtiden er en ny drøm, der bygger på målet for børnehjemmets arbejde og 

understøtter dette.  

 

Vores børn er under uddannelse til år 2025 ca. Det passer nogenlunde med de penge vi har til 

rådighed i Nenkashe DK.  

Derefter kunne der være en to-tre stykker der muligvis ville læse videre på universitetet.  

 

Principper for afviklingen: 

Da grunden til afviklingen opleves ændret, skal vi bruge tid til at diskutere hvordan vi skal afvikle 

projektet.  

Silole opfordrer til at overveje, om børnehjemmet kan fortsætte med de piger, der eventuelt stadig 

er i undervisning efter år 2025, hvor vi afslutter Nenkashe.dk.  

 

Plan for afvikling:  

Vi skal have lagt en plan for hvordan vi afvikler projektet, herunder hvem der eventuelt kan 

overtage i nenkashe.dk, hvis vi ikke alle orker at føre projektet til dørs i år 2025.  

 

Der er pt. 19 børn, hvoraf tre af dem er drenge. 

Vi skal vide pigernes fremtidsudsigter set med NEC´s øjne, hvor langt de hver især er kommet i 

skole- og uddannelsesforløbet, hvor mange år de har tilbage og de årlige udgifter for hver pige. 

Silole giver os svar hurtigst muligt.  

 

Det er besluttet at Karen og Saida opdaterer filmen om pigerne, Saida beskriver projektets historie 

og Marianne udarbejder en beretning omkring pigerne, for at samle op på projektets arbejde og 

frugten af det store arbejde.  

 

Der har været 41 piger gennem Nenkashe projektet + 6 Pokot piger, mens vi har været med.  

 

Sikring af den fortsatte administration af midlerne fra NEC: 

Da vi ikke laver flere indsamlinger, skal vi undersøge om vi behøver at være underlagt 

indsamlingsnævnets regler og have en statsautoriseret revisor fremadrettet. Christina undersøger 

dette.  

I forhold til sikring af de fortsatte midler hælder vi mest til at støtte projektet, som Silole anbefaler. 

Dette skal vi drøfte på et senere tidspunkt.  

 



3. Evt: Siloles program og middag 

- Middag mandag: Vi spiser i Charlottehaven mandag d. 5/9 kl. 18.30. Hjørringgade 12 C. 

- Silole opfordrer os til at komme og møde pigerne. De er samlet i januar og i december til 

seminarierne.  

- Inger har kontakt til Markurfonden, der vil give tilskud til seminaret, når seminaret er sikret, 

hvad økonomien angår. Inger følger op på det, når det næste seminar er planlagt, med 

tidspunkt og beskrivelse.  

- Depotet på Hvidovre gymnasium er tømt.  

 

 

 

 


