
Referat af bestyrelsesmøde i Ethiopiens Børn den 9. november 2006  

Sted: Jens Bencke (med hjemmebag og ost) 
Til stede: Gunvor, John, Jens, Lissi og Henning (referent) – afbud fra Merete. 
 

1. DRs julekalender. I år går pengene fra DRs julekalender til hjælpearbejde i Ethiopien. Vi vil 
gerne have, at der skal være et link fra DRs julekalender til vores hjemmeside. Jens 
undersøger muligheden. 

2. Gunvor viste en avisartikel fra Flensborg Avis om en ethiopisk/tysk kvinde, som driver et 
børnehus i Addis Abeba. Abraham har talt med kvinden i telefon og vil besøge børnehuset. 
Olafur Eliason har også et støtteprojekt for Ethiopien.  

3. Vi vil gerne have sat en række links på vores hjemmeside om Ethiopien og børnehjemmet. 
Henning taler med Hans om mulighederne.  

4. Vi vil bede Abraham om at lave en lille rapport om børnehjemmet og hvad pengene bliver 
brugt til. Abraham skal mødes med Fikre i nærmeste fremtid. Rapporten sættes på 
hjemmesiden.  

5. Vi diskuterede muligheden af at tage billede af hvert enkelt barn hvert år, som 
dokumentation af at børnene eksisterer og udvikler sig. Der var enighed om at det var en 
interessant idé, men det skal ikke fungere som kontrol og der skal ikke være særlige 
relationer til bestemte børn. Vi støtter børnehjemmet som helhed. 

6. Jens skriver et nyhedsbrev til hjemmesiden – rundsendes til bestyrelsen først. 
7. Lissi havde lavet et regneark med oversigt over donationerne. Der er nu godt styr på hvem 

der har betalt og hvor meget de vil bidrage med. Der er tilsagn om 91.000 kr. om året. Vi 
sendte 65.000 kr. i september og Abraham har bekræftet at pengene er nået frem. Målet er 
fortsat 130.000 kr. pr. år til drift af børnehjemmet. 

8. John havde lavet udkast til ansøgningsbrev, som kan sendes til forskellige fonde, puljer, 
firmaer og andre mulige bidragydere. Det var et fint udkast og vi diskuterede en række 
forbedringer af brevet, som John nu reviderer. Vi påfører Jens’ navn og telefonnummer for 
nærmere oplysninger. Henning spørger Hans om muligheden for at lave brevpapir med 
vores logo, som skal benyttes til ansøgninger. 

9. Gunvor skal på fundraising-kursus i forbindelse med sit arbejde for Grænseforeningen, men 
vil ”opsnuse” fiduser, som vi kan bruge. 

10. Vi skal søge Tipsmidler. Henning undersøger sagen og laver ansøgning. 
11. Gunvor og Lissi laver en kalender for 2007 med billeder fra vores projekt. Kalenderen 

sælges og støttebeløbet bidrager til vores børnehjem. Gunvor er ”ekspert” og har lavet noget 
tilsvarende for et projekt i Tanzania. 

12. I forbindelse med Jens’ nyhedsbrev vil vi lave en kampagne for at få 
medlemmerne/donorerne til at skaffe nye donorer. Vi mangler nemlig tilsagn om 40.000 kr. 
for at have nået målet. Samtidig markedsføres kalenderen. Der sendes mail ud til 
donorer/medlemmer i begyndelsen af december. 

13. Nyt bestyrelsesmøde: torsdag den 1. februar 2007 kl. 20.00 hos John Engel Wildersgade 
2B 2.tv. på Christianshavn. 

 
 


