
Referat af bestyrelsesmøde i Ethiopiens Børn. 11. oktober 2007 
 
Sted: Hos Lissi & Henning (med dejlig hjemmebagt æblekage) 
 
Til stede: Lisbeth, Lissi, Gunvor, Jens, John og Henning (referent) 
 
Referat fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt. 
 
Status: Der står 27.197 kr. på kontoen og der er 181 medlemmer. Vi sendte 65.000 kr. jf. kontrakten 
til børnehjemmet i begyndelsen af september. Desværre gik pengene i første omgang til en forkert 
bankfilial i Makele, men fejlen er nu rettet og Abraham har bekræftet at børnehjemmet har fået 
pengene. Danske Bank har gjort os opmærksom på, at enkelte medlemmer ikke har angivet korrekt 
kontonummer, når de overfører penge til foreningens konto – det skal indskærpes i næste brev til 
medlemmerne. 
 
Hjemmesiden: Hjemmesiden er blevet opdateret og der er blevet lagt en del billeder ind. Vi talte 
kort om en engelsk version af nogle oplysninger. Vi foreslog at få oversat den tekst, som Arne 
Jakobsen har lavet til et introduktionsbrev til evt. medlemmer. Estrid Haulrich vil gerne oversætte 
det. Vi skal også have lagt ”gavekort” ind på hjemmesiden, når Lisbeth og Gunvor har udformet 
det. 
 
Kalender: Gunvor har modtaget en masse tegninger fra børnene, som skal bruges til kalenderen. Nu 
udvælger hun de 12 bedste og mest velegnede tegninger.  
 
Medlemsmøde i CASA – Center for Alternativ Samfundsanalyse: Vi vil lave et medlemsarrangement 
i CASA med emnet: bistandspolitik i Afrika – specielt Ethiopien. Hvordan kan man bedst hjælpe? 
Ambassadør Mette Knudsen (indtil for nylig ambassadør i Ethiopien) har sagt ja til at indlede, men 
datoen er ikke faldet på plads. Det sker forhåbentlig snarest, så vi kan sende brev til medlemmerne 
om mødet. 
  
Rejse til Ethiopien: Vi har fået materiale fra Abraham til at forberede bestyrelsens rejse til 
børnehjemmet næste sommer – 2008 – inkl. en historisk rejse til Axum, Lalibela osv. Det er meget 
fint og vi skal nu undersøge flybilletter. Rejsen skal finde sted fra ca. 15. juli 2008. Jens laver et 
oplæg til drøftelser med Abraham og Fikre med vores tanker og forslag om et fremtidigt 
samarbejde. 
 
Skaffe midler: Margit Engel vil søge om penge til Ethiopiens Børn hos Ferrosans frugtordning – fint 
initiativ. Henning søger Tips og Lotto midler og DANIDA-puljer.  
 
Ethiopisk nytårsarrangement den 11. september: Flere fra bestyrelsen besøgte ethiopernes 
nytårsarrangement på Amagertorv, som var vellykket. Jens vil skrive til politidirektøren og 
påskønne nogle politibetjentes meget positive opførsel over for ethioperne, da de blev tilkaldt efter 
en klage fra en nærliggende restaurant. 
 
Næste møde: 1. november kl. 20,00 hos Jens. Vi skal planlægge medlemsarrangementet i november 
nærmere. Desuden skal vi planlægge en strategi for at nå 300 medlemmer, så vi kan opnå 
skattefradrag. 


