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FORENINGEN LANDSBY TIL LANDSBY: ALKEN-CHINENKE
Alken Mejeri 20. april 2009

11 fremmødte.
Formanden, Tove Nyholm, aflagde beretning, som blev godkendt, efter en uddybende
snak om hvorfor der skulle så forholdsvis mange penge til vores kontaktmand, Mr.
Nkambas hus. Vi mener det er en god og nødvendig strategi, eftersom manden bærer
dette projekt og dette er en måde at honorere ham på. Desuden har Chinenkes bykommité sendt brev og anmodet om at hans hus bliver renoveret. Vi taler dog om
mindre tiltag: blikplader på taget i stedet for strå (der skal lappes hvert år) og en
tømmer-konstruktion til at bære det.
Regnskab blev godkendt.
En ny bestyrelse valgt – det bliver den samme: Tove Nyholm, Michael Schmidt og Line
Dalsgaard. Ole Keldorf revisor, og Kaj Pedersen suppleant.
Længere diskussion om kontingent og økonomi i det hele taget. Hvordan vi får samlet
penge ind.
Vi endte med at beslutte at vi fastholder 50 kr i kontingent, men at vi konstruktivt vil
appellere til mere, evt. ved at foreslå en lille fast ydelse på 10 eller 20 kr/md. En
opfordring pr. mail til alle medlemmer sendes ud snarest, og Sanne (plus evt andre) vil
følge op og opsøge dem der ikke har betalt, og høre om de fortsat vil støtte foreningen.
Derudover vil der blive samlet ind til øremærkede projekter, og nu gælder det en
kornkværn. Som Chinenke-kommiteen formulerer det: ”en korn kværn vil støtte
skolen og dens frivillige lærere, og det vil lette problemet for de ældre der har
problemer med at få bragt deres majs til byen for at få det malet”
Dette vil vi gøre ved støtte arrangementer, og indsamlinger i en bøsse henne ved
købmanden, til fællesspisning og ved at et par af byens unge går rundt og banker på
hos folk.
Samtidig vil bestyrelsen sende en ansøgning til JL-Fondet først i maj måned.
Vi talte om bedre og mere levende kommunikation. Der var forslag om at søge midler
til at sende et par af byens folk på besøg i Chinenke, for at holde kontakt og skabe en
direkte udveksling, så vi følger med i hinandens liv. Det kunne være en ung og en
ældre person der rejste af sted, hvem brænder for det? Tove og Line vil undersøge
mulighed for rejsefonds.
Et andet forslag var at sende et par engangskameraer til Chinenke – med svarkuvert
og penge til porto! Det vil Michael tage sig af.

Vi talte om kontakt mellem eleverne på Bjedstrup og Chinenke skolerne. Ingen meldte
sig dog som aktører, men alle syntes ideen var god.
Jørn foreslog at vi søgte tipsmidlerne til vores forening. Det vil vi også se nærmere på.
Tak for at I kom og gav foreningen ny energi!

v/ referent Tove Nyholm

