Ekstraordinær generalforsamling 6.jan. 2018 og betyrelsesmøde

Referat
1. Valg af ordstyrer og referent: Sanne
2. Afstemning om ændringer i vedtægterne:
A. Formå
Formål
Forslag: 3.a: Foreningens formål er at støtte lokale kunst- og
håndværksprojekter i Ngong, Kenya, som er med til at minimerer kriminalitet og
stofmisbrug blandt unge og voksne gadebørn, og som medvirker til en positiv
udvikling af lokalmiljøet. /Foreslået af formand Sanne Lemann

* Enstemmigt vedtaget.
3. Evt.

Bestyrelsesmø
Bestyrelsesmøde :
- Nyt fra projektet i Kenya (Kevins besøg i december 2017)
Kevin mødtes med de frivillige og hørte om hvad de kunne og ville bidrage med. Han så stedet der
skal være værksted, som ligger lidt væk fra byen. Det er ikke ideelt at sælge deres kunst herfra, så
det skal der aflægges yderligere penge til. Lokalet/værkstedet burde være klar fra starten af 2018.
De frivillige har et godt netværk i Nairobi, hvor der også kan sælges kunst fra. Der er lavet en
constitution for den nye gruppe; Lifters Rangers.
Kunstneren kommer til Ngong 2 gange om ugen. John er klar til at lave manilla poser med dem.
De arbejder mod at starte et hønseprojekt, hvor de kan opdrætte og sælge høns/æg til en ekstra
indkomst. Hvem der skal passe hønsene til daglig, og hvordan det bliver sat op skal lige planlægges.

Vi afventer på nyt om værkstedet - og de skal finde et lille sted, eller flere forskellige steder (hoteller,
cybercafeer mm), hvorfra de kan sælge tingene.

Vi vil gerne se et eksempel på manillaposerne, med logo på.
Vi giver dem til Juli til at starte op og og begynder undervisning mm. Derefter evalure vi igen.

- Skrabe-hæfter og bøger: Skrabehæfter er på vej. Bøgerne gives med som gevinst hvis man skraber
for over 25kr i alt. Vi er ca 5 frivillige til skrabehæfterne, 10stk, så vi får 2 hver, men starter med at
skrabe 1 ad gangen. - husk at udfylde indtægtssedler når i modtager penge for skrab/donationer.
- Kommende arrangementer. Kevin - Kenyansk Kunst, kage og kaffe i Korsør Juni/juli.
Sanne - spilleaften
Sanne - Hvalsø spisehus
- Næste møde - hos Nick, 2/2 så tidligst som muligt.. der oprettes en begivenhed på fb.

Godt nytår

