
Bestyrelsesmøde Nenkashe d. 1/12 2022 

1. Valg af dirigent og referent 

Ordstyrer: Susanne 

Referent: Annette 

2. Godkendelse af referat fra mødet den 10. november 

Referatet er godkendt 

3. Siden sidst, herunder kontakt med Elisabeth Colding 

Silole har kontaktet Elisabeth Colding og aftalt, at Saida og Marianne mødes med hende 
og hendes mand grafiker Michael og aftaler nærmere omkring opsætning og tryk af 
jubilæumsskriftet. 

Marianne og Inger har i samarbejde med Karen gennemset og kommet med forslag til 
opdatering af filmen. Karen fremlægger den reviderede version, når den er 
færdigredigeret. 

Bente har nu fået kontokik til Nordea. Christina har kontaktet MobilePay vedrørende det 
samme og afventer svar.  

4. Gennemgang af tekst og billeder 

Gennemgangen fremlægges som en idébank, som Marianne og Saida hver især kan 
plukke fra og tage de endelige beslutninger ud fra. De enkeltes idéer sendes til 
henholdsvis Marianne og Saida og medtages derfor ikke i referatet. 

5. Ønsker til format, tryk, antal bøger m.m. 

Bente har taget tre forskellige typer tryksager frem som vi kigger på i forhold til format og 
kvalitet. Vi overlader beslutningen til grafiker og Marianne & Saida. 

Vi skal overveje hvem, udover medlemmerne, der skal have bogen. Merkur, Rynkeby, 
sponsorer der har leveret til vores støttefester m.m. Vi overvejer om vi skal oversætte 
bogen til engelsk på sigt.   

6. Mulige fonde vi kan søge? 

Bente og Susanne har igangsat søgningen af fonde. Det har været en udfordring, at der 
ikke længere er en bog, med de samlede fonde. Det har besværliggjort arbejdet. Der kan 
ikke søges fonde før det samlede projekt er færdigbeskrevet. Man kunne spørge Else 
Marie om hvor man kan søge fonde. Man kunne også søge CISU og Merkur fonden. Saida 



kontakter CISU. Bente og Susanne søger videre. Der skal laves et overslag til 
fondsansøgningen, så hurtigt som muligt. 

Kunne man forestille sig at Nenkashe betaler for skriftet, da det er normalt, at foreninger 
udgiver årsskrifter og betaler for det. Kunne man sige at det er indenfor formålet af 
foreningen at trykke skrivet, som en form for evaluering af projektet? Der er stemning for at 
Nenkashe kan give tilskud til det, afhængigt af beløbets størrelse. Der søges fortsat fonde.  

7. Redigering af filmen. 

Er i gang.  

8. Evt.  

Vi har et webhotel med forskellige webadresser. Der er en videresendingsaftale til dem, 
der sidder med medlemslisten. Det er uvist hvordan man ændrer mailadresser i systemet. 
Christina tilbyder at hjælpe med at finde ud af det.   

 


