Referat af bestyrelsesmøde i Bedstes Børnehjælp den 6. marts 2019 kl. 13.00 hos Nina
Til stede: Karin, Lene, Grethe, Birgit, Anette, Nina og Britta
Rettelse til dagsordenen for dette møde:
Pkt. 1: Datoen ændres fra ”16/2” til ”16/1”.

1. Godkendelse af referat fra mødet den 16. januar 2019
Referatet blev godkendt.

2. Siden sidst


Der var medlemsmøde i Kirkecenter Kirkebakken den 5. februar. Det har været et travlt år for alle
medlemmer med et meget flot salgsresultat. Det blev fejret med, at bestyrelsen bød på
smørrebrød med vin, øl og vand. Der var fint fremmøde, og vi havde et par hyggelige timer
sammen. På mødet deltog tre nye medlemmer, Else Jensen, Mie Knudsen og Lone Bak, som alle
blev budt velkommen i Bedstes Børnehjælp. Der blev udleveret garn og opskrifter.



Den 24. februar var Anette til strikkefestival i Horsens. Der var meget spændende garn, især til
trøjer, men ikke nye ideer, som vi kan bruge.

3. Generalforsamlingen den 12. marts


Britts død
Lene sender hurtigt mail til medlemmerne om, at Bedstes Børnehjælp sørger for en bårebuket til
Britts bisættelse på alles vegne. Alle, der er interesseret, kan indbetale 20 kr. på MobilePay nr. 2211
5242.



Lene skriver beretning.



Karin medbringer ajourført medlemsliste.



Birgit og Grethe bager kage.



Birgit medbringer pulverkaffe og sedler til stemmeoptælling.



Britta har mælk og tebreve med.



Karin har servietter med.



Lene har garn med.

4. Fadderskabsprojekter


Savera
Intet nyt.



Slumbørn
Lene orienterede om slumbørnene. Vi har ca. 60 børn. De fleste er fulgt med fra Naya Jiwan, hvilket
er langt over forventning.

5. Økonomi


Karin gennemgik regnskabet, som udleveres på generalforsamlingen.
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Moms og skatteforhold
Lene har fået henvendelse angående moms og skatteforhold. Lene og Karin undersøger sagen.



Erhvervs MobilePay
Lene og Karin undersøger.



Udsendelse af penge
Der er kommet svar fra Indien på Lenes forespørgsel om, hvad vi skal yde støtte til i år.
Tara ønsker mikrolån til kvinder, tøj til børn samt en undervisningsudflugt til børn. Mahila Haat
ønsker penge til en kursusrække om sundhed og ernæring og om landbrug. Vi kunne tilslutte os
ønskerne og besluttede at sende 30.000 kr. til hvert af de to projekter.

6. Nyt fra projekter som vi støtter
Se punktet ovenfor – ellers intet nyt.

7. Fremtidige aktiviteter / kalender









Medlemsmøder
Ingen mødedatoer fastsat
Strikkecafe
Se kalender
Sommermarkeder
Vestermølle marked – ønsker at deltage, men har endnu ikke fået invitation
Fru Møllers Mølleri – vi har fået invitation og har betalt for bodleje
Oktober: Gjern kunsthåndværkermarked – Lene/Birgit udarbejder snarest muligt en ansøgning om
at deltage. Grethe sender ansøgningen til Bodil Munck.
Julemarkeder
Sophiendal Gods – Lene sender forespørgsel/ansøgning om deltagelse.
Desuden forventer vi at deltage i de samme markeder som i 2018.
Julebutik
Ønsker butik, hvis det bliver muligt.
Hvad skal vi strikke, sy, hækle
Skihuer i dobbeltstrik
Bakke-/dale huer
Filtede vanter
Pandebånd
Pulsvarmere
Sokker
Børnenederdele – hønsestrik
Jordbærhuer
Nissehuer
Køkkenhåndklæder
Karklude
Forklæder- især til mænd

2019
Generalforsamling

Tirsdag den 12. marts kl. 19.00, Kirkecentret Kirkebakken. Lokale er bestilt
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Strikkecafé

Onsdag den 27. marts kl. 15.00. Bord er bestilt

Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 9. april kl. 13.00 hos Karin Husk kalender

Strikkecafé - Dato ændret

Tirsdag den 14. maj kl. 15.00. Lene bestiller bord

Bestyrelsesmøde

Tirsdag den 4. juni kl. 13.00 hos Britta Husk kalender

Vestermølle Marked

Søndag den 16. juni

Fru Møllers Mølleri

Lørdag den 6. juli kl. 10.00 – 16.00

Gjern
Kunsthåndværkermarked?

26. og 27. oktober

6. Medlemsforslag
Fiberfest i Ry 9. marts 2019 kl. 9.00 – 17.00
Det gamle mejeri i Stilling, hygge.dk
www.strikforsjov.wordpress.com På hjemmesidens højre side vælges ”Andre strikkebegivenheder”.
Hjemmesiden filcolana.dk Det sker
Marianne Isagers lækre butik i Tversted. Se Isagerstrik.dk

8. Eventuelt
Intet.

Referent Britta / 6. marts 2019
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