
Referat af bestyrelsesmøde i Ethiopiens Børn. 28. september 2009 
 
Sted: Hos John. 
Til stede: Jens, Lissi, John, Lisbeth og Henning (referent). Gunvor havde meldt afbud. 
 
Referat fra sidste møde blev godkendt. 

 
Nye vedtægter: SKAT har nu godkendt vores nye vedtægter, som blev vedtaget på 
generalforsamlingen. 
 
Status: Vi har den 18. september sendt 85.000 kr. til børnehjemmet. Der står nu 168.000 kr. på 
kontoen, hvoraf 80.000 kr. er fra KANA-fonden og 40.000 kr. er fra John Engels og Hennings 
fødselsdage.  Der er 332 medlemmer og der har været 113 gavegivere i sidste regnskabsår.  
 
Kontakt til Abraham: Abraham har meddelt at de har modtaget pengene og vi har fået en god 
vekselkurs. Vi vil sende et brev til Abraham, hvor vi beder ham rejse til Mekele og bese 
børnehjemmet inden han kommer til Danmark i oktober. Vi skal se at få afsluttet byggeriet af 
stalden, så vi kan meddele Thunes legat, at deres penge er brugt efter hensigten. Abraham har 
imidlertid skrevet i et nyligt brev, at han først vil tage til Mekele, når han kommer tilbage fra 
Danmark. Han er i kontakt med Fikre og ko-stalden er lovet færdig ved udgangen af 2009. 
 
Rapport fra børnehjemmet: Vi har endnu ikke modtaget rapport fra børnehjemmet for den 
forgangne periode. Henning udarbejder forslag til skabelon for fremtidige rapporter og 
budget/regnskab. 
  
Efterårsarrangement: Der afholdes et medlemsmøde tirsdag den 17. november kl. 19,30 på CASA, 
hvor en repræsentant for SOS Børnebyerne vil holde oplæg om deres aktiviteter. Desuden er 
Abraham kommet tilbage til Danmark og han vil fortælle og vise film fra børnehjemmet. 
Bestyrelsen mødes kl. 18,45 med kager. Henning sørger for kaffe, øl og vand.  
 

Kalender: Gunvor laver en års-kalender med billeder af folkelivet i Ethiopien. 
 
Legetøj: Et medlem har tilbudt, at vi kan få fat i noget legetøj, som er til overs til børnene på 
børnehjemmet. Vi er positive overfor forslaget, hvis det kan arrangeres med transport mv. Vi 
forespørger Abraham om mulighederne. 
 
Alternativ energi: Vi drøftede om pengene fra Johns og Hennings fødselsdage skulle bruges til 
vedvarende energiløsninger, fx solceller. Henning undersøger mulighederne i Nordvestjysk 
energicenter, som er eksperter i driftsikre energiløsninger i Afrika. 
 
Nyt møde: 2. december 2009 kl. 19,30 hos Henning og Lissi, efter vi har samlet kalendere på 
Gunvors arbejde. 
 


