
Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen Ethiopiens Børn den 23. april 2007 

 
Sted: Hos Jens med dejlig hjemmebagt honningkage. 
Til stede: Gunvor, Lissi, John, Jens, Abraham og Henning 
 
Regnskabet var kommet fra revisoren og blev gennemset samt underskrevet. Det er en flink revisor, 
som har givet os rabat på sit arbejde for at støtte sagen – kun 2.500 kr. har vi betalt. Revisoren har 
henledt vores opmærksomhed på, at der kan opnås skattefradrag, hvis der er indtægter på mindst 
150.000 kr. om året. Lissi sender regnskab ud til medlemmerne sammen med Jens’ beretning. 
 
Der står nu 59.332 kr. på foreningens konto. Vi forventer at vi kan sende 65.000 kr. til 
børnehjemmet efter generalforsamlingen. Der skulle gerne blive et overskud på ca. 5000 kr. 
Der er pt. 144 medlemmer. 
 
Revisoren har påpeget, at vi ikke har så god en funktionsadskillelse omkring vores konto. Vi 
foreslår derfor at hele bestyrelsen to gange om året gennemgår foreningens konto og transaktioner. 
 
På generalforsamlingen foreslår vi, at revisoren genvælges. Finn Kenneth Hansen har accepteret at 
være dirigent på generalforsamlingen. 
 
Vi foreslår at ændre vedtægterne næste år, idet vi indføjer at regnskabsåret skal gå fra 1. april til 31. 
marts. Det kan ikke nås i år, da det ikke er sat på dagsordenen.  
 
Programmet for generalforsamling og dansk/ethiopisk sammenkomst fredag den 27. april er 
følgende: 
 
- Bestyrelsen mødes kl. 16,30 på Københavns åbne Gymnasium. Vi flytter borde og arrangerer. 
- Generalforsamlingen afholdes kl. 18,30 – 19,30 i lokale 231. 
- Kl. 19,30 er der spisning. De ethiopiske kvinder laver mad. Gunvors powerpoint-show kører i 
baggrunden. 
- Efter spisning (ca. kl. 20,15) introducerer Abraham sin film og fortæller om sine indtryk af 
børnehjemmet. 
- Kl. 20,30 er der filmforevisning. 
- Kl. 21,00 er der ethiopisk musik og dans. Desuden kaffe og the.  
- Kl. 22,00 afslutning. 
 
Vi sælger øl og vand for 10 kr. og vin for 50 kr. Det koster 100 kr. at deltage – dog er børn gratis. 
De ethiopiske kvinder, der laver mad skal heller ikke betale. Der hænges ethiopisk og dansk flag op 
på væggen. Vi håber på god stemning og samvær. Vi forventer 50 danskere og 20 ethiopere. 
 
 


