
Referat af bestyrelsesmøde i Ethiopiens Børn. 18. juni 2008 
 
Sted: Hos Lissi  og Henning 
Til stede: Gunvor, Lissi, Jens, John og Henning (referent). 
 
Referat fra sidste møde: John ønskede følgende tilføjelse til sidste referat: John havde det 
synspunkt, at hvis det er muligt, vil han hellere støtte to børnehjem end at gøre det ene til et 
”luksusbørnehjem”. 
 

Generalforsamlingen var meget vellykket. Der var ikke så mange deltagere (ca. 40), som sidste år, 
men der var en god stemning og folk fik snakket godt sammen – også på tværs af danskere og 
ethiopere.  
 
Status: Der er nu 240 medlemmer af foreningen og der står 69.560 kr. på kontoen. Vi skal op på 
300 medlemmer (over 18 år), før vi kan trække bidrag fra på selvangivelsen. Vi nærmer os målet. 
Efter ferien sender vi et emailbrev til alle medlemmer for at høre om de fortsat vil støtte foreningen 
og med hvilket beløb. Vi skal have deres navn, adresse, cpr.nr.(kun bidragydere) og hvor meget de 
enkelte personer i parfamilierne skal tilskrives hos skattemyndighederne. Jens laver et udkast til et 
sådant brev.  
 
Ekstra penge: Der blev afsat 10.000 kr. ekstra på budgettet for sidste år, som ikke er blevet brugt. 
Vi tager pengene med på vores rejse og overrækker dem som en ”snydecheck” – i virkeligheden 
overfører vi pengene, som vi plejer pr. bank. 
 
Rejseplanlægning: Vi rejser 14. juli til Ethiopien og kommer hjem igen 27. juli. Vi diskuterede 
vaccinationer, medicin og rejseforsikring. Jens kontakter Jette Bach, som snart kommer hjem fra 
Ethiopien om hendes erfaringer.  John køber Malrone, idoform og Gammel dansk. Lissi sørger for 
penicillin og myggemiddel. Gunvor sørger for sprøjter og nåle. Alle skal huske lommelygter, fordi 
elforsyningen kan være ustabil. Hvis I har brugt tøj og plads i baggagen, så tag det med. De bliver 
glade for det dernede. 
 
Gaver: Lissi har købt HC Andersens eventyr på engelsk og farveblyanter. Jens køber noget 
souvenirs. Børnene skal have T-shirts, som vi køber dernede. Gunvor sørger for at vi kan stryge 
foreningens logo på trøjerne – hun kender et firma. 
 
Næste møde: Aftales senere. 


