
Referat af bestyrelsesmøde i Ethiopiens Børn 4. Marts 2009 

Sted: Hos Gunvor med sønderjyske kager – UM!!!! Fin udsigt til Amagercentrets nye flotte facade. 

Til stede: Lisbet, Lissi, Gunvor, Jens, John og Henning 

Referat af sidste bestyrelsesmøde blev godkendt. 

Fondsansøgning: Jens har udarbejdet en ansøgning til KANA-fonden. Der søges penge til: Køkkenenhed 

samt gulv, borde, stole til fællesrummet. Der søges om ca. 80.000 kr. Ansøgningen vedlægges foreningens 

vedtægter og regnskab samt evt. andre relevante papirer. 

Progress-report: Vi har modtaget Abrahams progress-report, som blev taget til efterretning. Abraham 

kommer til København lørdag den 7. Marts. 

Bygning af kostald mv.: Vi har fået besked om at murene til stalden er færdige, og de ønsker penge til re 

sten af byggeriet. Ifølge betalingsplanen for projektet skal de næste penge udbetales, når taget er rejst. Vi 

ønsker at modtage dokumentation for, at byggeriet forløber planmæssigt, fx i form af billeder. Vi skal bl.a. 

bruge dokumentationen i vores delrapport til Thunes legat, som skal afleveres i marts. Vi vil bede Abraham 

eller Neel (som opholder sig på børnehjemmet i øjeblikket) om at fremskaffe dokumentationen. 

Ansøgning til ambassade: Fikre og Abraham har udarbejdet et udkast til en ansøgning til den danske 

ambassade i Addis Abeba, hvor der søges penge til en minibus el. lign. Lissi og Lisbet udarbejder rettelser og 

”ommøblering” af teksten, som sendes retur til Abraham og Fikre. Det er formelt Fikres ansøgning. 

Vi er blevet godkendt af SKAT, som en velgørende forening. Det betyder at gaver til foreningen fremover 

kan fratrækkes på selvangivelsen. SKAT har imidlertid nogle ønsker til vedtægtsændringer. John havde 

udarbejdet forslag til vedtægtsændringer, som vil blive fremsat på næste generalforsamling. 

Forberedelse af generalforsamling 24. april: Der holdes møde om arrangementet hos Lissi og Henning 6. 

April. Det annonceres pr. mail og på hjemmesiden, at evt. forsalg til generalforsamlingen skal fremsendes 

senest 1. April. Lissi sender email til alle medlemmer. Gunvor vil desuden annoncere på FACE-book.  

Arrangement i Køge: Lissi og Lisbet tager til Køge 18. April og fortæller om foreningen ved et møde for en 

forening af adoptivforældre til etiopiske børn. De medbringer film og billeder. 

Politiken Plus tur til Ethiopien: Jens har rettet henvendelse til Politiken Plus og foreslået at en foreslået tur 

til Ethiopien også kan indbefatte et besøg på børnehjemmet i Mekele. 

Artikel i samfundslærerbladet: Jens og Gunvor skriver en artikel i samfundslærerbladet. 

Foreningsstatus: Vi har nu ca. 330 medlemmer og ca. 100.000 kr. på kontoen. Vi skal sende 75.000 kr. i 

marts til almindelig drift. I forbindelse med generalforsamlingen skal vi lave medlemsopgørelse og se hvem, 

der mangler at betale kontingent og ”lovede” gavebidrag. Lissi laver en liste over medlemmer, som skal 

”prikkes” og ”rykkes”. Der sendes en personlig mail til disse personer. Vi uddeler arbejdet og ansvaret for at 

”prikke” og ”rykke” til alle bestyrelsesmedlemmer. 

Næste møde: 6. April 2009 kl. 20 hos Lissi og Henning. 


