
Referat af bestyrelsesmøde i Ethiopiens Børn. 6. april 2009 
 
Sted: Hos Lissi og Henning 
Til stede: Neel, Abraham, Gunvor, Lissi, Jens, John, Lisbeth og Henning (referent). 
 
Referat fra sidste møde blev godkendt. 

 
Status: Der er nu 327 medlemmer af foreningen og der står 49.754 kr. på kontoen plus 22.500 kr. 
reserveret til færdiggørelsen af byggeriet af kostald. Vi betalte 75.000 kr. til børnehjemmet den 10. 
marts og pengene er nået frem (kopi af kvittering fra Fikre). 
 
”Projekt køerne ud af kontoret” Vi har sendt en midtvejsrapport til Thunes Legat, hvor vi har 
orienteret om byggeriets fremskridt. De har fået penge til taget, som er det næste, der bliver bygget. 
Neel, der netop er kommet tilbage fra børnehjemmet bekræftede at murene er bygget. 
 
Ansøgninger Jens har sendt ansøgning til en fond: KANA, hvor der søges om penge til renovering 
af køkkenfaciliteter og en række andre fysiske forbedringer på børnehjemmet. Foreningens seneste 
regnskab eftersendes til fonden. Lisbet og Lissi har rettet ansøgning til den danske ambassade om 
en minibus mv. Abraham får ansøgningen med tilbage til Fikre, som så fremsender den.  
  
Neel har opholdt sig 2 måneder på børnehjemmet i Mekele. Neel fortalte bestyrelsen om sine 
oplevelser på børnehjemmet. Hun vil fortælle mere på generalforsamlingen. Hun har bl.a. fundet 
flere børn med synsproblemer og høreproblemer, som der bør gøres noget ved. 
 
Medlemskartotek Lissi gennemgik liste med medlemmer, som skal ”rykkes” og spørges om fortsat 
medlemskab. Der har været positive reaktioner fra folk. Fremover vil vi sende en mail til alle inden 
1. april, hvor de erindres om deres medlemskab og donationer.  
 
Hjemmesiden Der skal foretages nogle rettelser på hjemmesiden. Vi skal bl.a. have tilføjet regler for 
skattefradrag. Henning gennemgår hjemmesiden grundigt og aftaler rettelser med Hans. 
  
Kontakt til Red Barnet og SOS Børnebyerne Jens vil snarest kontakte Red Barnet og SOS 
Børnebyerne for at give os tilkende og evt. drøfte fælles problemstillinger. 
 
Generalforsamling 2009. Generalforsamlingen er fastsat til 24. april 2009 på Københavns Åbne 
Gymnasium. Konceptet skal være det samme som de to sidste år, hvor generalforsamlingen er kl. 18 
og efterfølgende spisning/samvær. Lisbet vil sørge for at opkræve penge for deltagelse i 
fællesspisning (100 kr.). Bestyrelsen mødes kl. 17. Gunvor og Henning køber duge, lys, småkager 
osv. ind i METRO, som foreningen nu har fået indkøbskort til. Lissi sørger for øl og vand via 
skolen. Povl Erik Brøndgaard skal spørges om han vil være dirigent på generalforsamlingen, da den 
sædvanlige dirigent har meldt afbud i år. 
 
Budget og vedtægtsændringer John havde udarbejdet vedtægtsændringer til generalforsamlingen, 
efter at have været i kontakt konsulent Davis Olsen fra SKAT. Der er tale om mindre ændringer og 
de fremsendes til medlemmerne forud for generalforsamlingen. Henning havde udarbejdet forslag 
til budget, som blev drøftet. Vi fortsætter med 150.000 kr. i årligt bidrag plus en reserve på 20.000. 
 


