
Referat af bestyrelsesmøde i Ethiopiens Børn. 8. september 2008 
 
Sted: Hos Jens 
Til stede: Gunvor, Lissi, Jens, John, Lisbeth og Henning (referent). 
 
Referat fra sidste møde blev godkendt. 

 
Status: Der er nu 252 medlemmer af foreningen og der står 87.215 kr. på kontoen. Vi skal op på 
300 medlemmer (over 18 år), før vi kan trække bidrag fra på selvangivelsen. Vi nærmer os målet.  
 
Betale til børnehjemmet. Det er nu tid til at betale ½-års bidrag til børnehjemmet. Vi sender 75.000 
danske kroner. Det er 10.000 kr. ekstra, som tages fra budgettets reserver, fordi udgifterne til mad 
og mange andre ting er steget markant i Ethiopien. Desuden ser indtægterne til foreningen 
tilfredsstillende ud. 
 
Kontoudskrift fra banken blev udleveret og kort gennemgået. 
 
Takkebrev til NTO (turistorganisationen i Ethiopien) er sendt af Lissi og Henning. 
 
Avisartikler. Gunvor har skrevet to artikler om vores rejse, som har været bragt i Flensborg Avis. 
De er rigtig gode og sendes også til Kristeligt Dagblad. 
 
Vor Frelsers Kirke samler ind til Ethiopiens Børn i 2008. Vi vil takke for bidragene ved at komme 
til et menighedsmøde og fortælle om børnehjemmet og vise billeder og film fra vores rejse. 
 
Links til andre hjemmesider. Vi skal forsøge at få lagt et link til vores hjemmeside hos andre 
relevante organisationer og foreninger. 
 
Nyhedsbrev mv. Der forelå udkast til nyhedsbrev og introduktionsbrev til nye. Brevene blev 
gennemgået. Nyhedsbrev plus en række referater lægges på hjemmesiden plus foto fra rejsen. 
 
Oplysninger om medlemmerne. Vi sender mail til medlemmerne, hvor vi udbeder os deres cpr-
numre, navne, adresser og om de vil bidrage i fremtiden. Oplysningerne skal bruges til at vi kan 
blive anerkendt til at trække bidrag fra i skat. 
 
Legatansøgninger. Jens har fundet et par legater, som vi kan søge. Henning, Gunvor og John 
udarbejder ansøgning inden 1. oktober. Desuden udarbejdes en mere langsigtet plan for 
forbedringer af børnehjemmet i samarbejde med Abraham og Fikre. Vi foreslår at nøgleordene 
bliver ’bæredygtighed’ og ’selvforsyning’. 
 
Medlemsmøde. Der afholdes medlemsmøde den 6. november 2008 på Øregård Gymnasium. Vi skal 
fortælle om vores rejse og børnehjemmet og vise film og dias. 
 
Nye ideer. Det blev foreslået at tilbyde T-shirts med logo på for at skaffe flere penge. Det blev 
foreslået at lave et lotteri på medlemsmødet med ting fra ”Impuls”, som vi får gratis. Gunvor står 
for kontakten. Desuden laver vi igen i år en kalender med billeder fra børnehjemmet. 
 
Næste møde: 21. oktober kl. 20,00 hos Lissi og Henning  


