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Referat fra Medlemsmøde i foreningen Tanzania Educational Support 
(TESDENMARK) 18. november kl. 20.00 2015 

Sted: Åby Bibliotek, Ludvig Feilbergsvej 7, 8230 Åbyhøj 

Til stede: Bjørn Laigaard, Ole Kristian Petersen, Troels Laigaard, Lisbeth Breindahl, 
Jørn Breddam, Charlotte Westphall, Helle Søborg Bjerre 

Dagsorden: 

1) Valg af dirigent 

Bjørn Laigaard valgt. 

2) Hvordan skaffer vi flere medlemmer? 

3) Hvordan skaffer vi penge til skolebyggeriet? 

 

Følgende ideer kommer på bordet: 

 Facebook: det er vigtigt, at de af foreningens medlemmer, som er på facebook, deler 

kendskabet til TES med deres venner. Bjørn beskriver baggrunden for skolebyggeriet 

til både vores hjemmeside og facebook. Det skal være en beskrivelse, som appellerer 

til folk. 

 Pjecen: enighed om, at vi afhængig af prisen skal få trykt pjecen på et trykkeri. 

Troels og Ole undersøger hver for sig, hvad det vil koste at få trykt 500 eksemplarer. 

Ole reviderer den nuværende pjece, når vi er klar til at få den trykt. 

 Loppemarked. Helle og Charlotte er ansvarlige for at få det arrangeret i foråret 

2016. Helle og Ole undersøger prisen for at få en stand i havnefesten i Bønnerup 

Strand den 2. weekend i juli 2016. 

 Kulturaften. Efteråret 2016. Indhold: tanzaniansk mad og dans. Jørn kontakter en 

bekendt fra TZ. 

 Opfordring til alle medlemmerne om at skaffe 2 medlemmer (og gerne flere.) 

 Mursten som julegave – opfordring til alle medlemmerne: at alle påtager sig at 

sælge x-antal mursten til skolebyggeriet som julegave. Ole udarbejder materialet. 

 Avisartikel. Charlotte har kontakter, som vi skal benytte os afl f.eks. i forbindelse 

med vores loppemarked. 

Vi opfordrer alle medlemmer til at løbende at samle ting til vores loppemarked. 

Tidspunktet for loppemarkedet og afhentning udmeldes senere. 

Vi opfordrer også medlemmer til at melde sig til de nævnte aktiviteter, når 

tidspunkterne udmeldes. 

Vi hører også gerne fra jer, hvis I har nogle gode ideer, som kan generere midler til 

skolebyggeriet. 

 

Referent: Helle Søborg Bjerre. 
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