
Referat af bestyrelsesmøde i Ethiopiens Børn. 1. november 2007 
 
Sted: Hos Jens (med dejlig hjemmebagt æblekage) 
 
Til stede: Lissi, Gunvor, Jens, John og Henning (referent) 
 
Referat fra sidste bestyrelsesmøde. Der tilføjes: Bestyrelsen drøftede fremtidige donationer og 
aktiviteter. Drøftelserne fortsættes på et senere møde. 
 
Takke brev fra politimoster: Politimesteren har takket for vores brev om anerkendelse af nogle 
politifolks optræden ved et ethiopisk arrangement på ”strøget”.  
 
Kalender: Gunvor havde lavet et forslag til næste års kalender med børnetegninger. Vi valgte et af 
forslagene. Prisen bliver 75 kr. Gunvor taler med hans om indsætning af logo. 
  
Medlemsmøde 14. november: Program: 

• Velkomst ved foreningens formand, Jens Bencke 

• Kontorchef Mette Knudsen indleder med et oplæg om udviklingen i Etiopien, i regionen, 
Den Afrikanske Unions rolle, og om Danmarks bidrag. 

Mette Knudsen er chef for Afrikakontoret i Udenrigsministeriet, og før da Danmarks 
Ambassadør i Addis Abeba under Danmarks to-årige medlemskab af FN’s 
Sikkerhedsråd 2004-2006.  
I Addis Abeba ligger Den Afrikanske Unions hovedsæde. 

• Spørgsmål og diskussion 

• Pause. Øl vand, kaffe og kage 

• Hvordan går det på børnehjemmet i Makelle?  Status efter 1½ år. Bestyrelsen indleder. 
Henning sørger for kaffe, øl og vand. Gunvor, Lisbeth og Lissi bager kage. Henning sørger for 
projektor og edb-udstyr. Bestyrelsen mødes kl. 18.30. Lissi sender program til medlemmerne. Vi 
orienterer dele af pressen om arrangementet og håber på omtale, fx DR, Nairobi-klubben, Knud 
Vilby, Politiken. Vi laver nogle eksemplarer af introduktionsbrev (forslag fra Arne Jakobsen) til 
mødet, som folk kan tage og bruge for at skaffe flere medlemmer. 
 
Rejse til Ethiopien: Desta (dansk-ethioper) er ved at undersøge rejsemuligheder for bestyrelsen til 
sommer 2008.  
 
Halvårsrapport fra børnehjemmet: Der er netop kommet halvårsrapport med kvittering fra 
Abraham. Desuden var der en plan for byggeri og forbedringer af børnehjemmet. Jens skriver en 
mail/brev til børnehjemmet/Fikre, hvor han fortæller lidt mere om os og vore aktiviteter. Lissi 
kontakter Abraham for at høre nærmere om byggeplanerne og halvårsrapporten. 


