
Referat af bestyrelsesmøde i Ethiopiens Børn. 7. marts 2010 
 

Sted: Hos Lissi & Henning (til spisning hvor alle havde noget med) 
Til stede: Jens, Lissi, John, Lisbeth, Gunvor og Henning (referent).  
Referat af mødet den 5. januar 2010 blev godkendt. 
 
Kostalden: Det meget glædelige er sket – kostalden er færdig og vi så en film, som Abraham havde 
sendt med posten, der viste det færdige resultat med køer. Filmen sendes nu til Erik Thunes legat, 
som dokumentation for at pengene er brugt efter hensigten, sammen med en afslutningsrapport. 
 
Septic-tank: Ifølge beslutningen fra sidste møde sendes nu 20.000 kr. til etableringen af en 
septictank på børnehjemmet. Pengene stammer fra KANA-fonden. 
 
Restbeløb fra KANA-fonden: Der er 60.000 kr. tilbage fra KANA-fonden, som er reserveret til et 
køkken på børnehjemmet. Vi afventer nu hvordan bygning af septic-tanken forløber, og hvilke 
byggerier den japanske ambassade vil stå for. Det meddeler Jens til KANA-fonden. Vi ønsker at 
Abraham skal tage til Mekelle inden han kommer til Danmark i maj/juni og iagttage byggeri og 
forhold på børnehjemmet. 
 
Informationsmateriale: Vi snakkede om at lave nyt informationsmateriale. Det eksisterende blev 
lavet ved foreningens start. Der er behov for nyt materiale, som bl.a. skal bruges ved et arrangement 
i Vor Frelsers kirke den 3. april, hvor tårnet indvies og hvor vi er inviteret til at lave en lille 
udstilling og ”salgsbod”. Gunvor og Lissi laver forslag til nyt materiale, bl.a. nye go-cards og 
billedserie og plakat. Hans inddrages i produktion, udformning og trykning.  
 
Forberedelse af generalforsamling: Generalforsamlingen afholdes 16. april (Dronningens 70 års 
fødselsdag) på Christianshavns Gymnasium. Den indkaldes med 2 ugers varsel. Jette Strand og Jens 
Bencke har reserveret lokalerne – ”ligkisten”(musiklokale) og lærerværelset til spisning. Der vises 
to små film fra børnehjemmet. Lissi aftaler med de etiopiske kvinder omkring maden. Den danske 
mad laves af Jens: kartoffelsalat, Lisbet: grøn salat, Henning og John: frikadeller o.l., Gunvor: 
småkager, Jette Strand: duge og lys mv. Henning spørger Finn Kenneth Hansen om han vil være 
dirigent. Formanden og to menige bestyrelsesmedlemrner (John og Gunvor) er på valg. Alle ønsker 
genvalg. Jens ønsker dog kun én formandsperiode mere. Lissi sørger for at aftale udarbejdelse af 
regnskab med revisoren. Henning udarbejder nyt budget på samme niveau, som sidste år. Desuden 
afsættes penge til evt. uddannelsespladser hos SOS-børnebyerne og en regnskabskonsulent. 
 
Status og økonomi: 1. marts var der 245.000 kr. på kontoen, hvoraf de 80.000 kr. er fra KANA-
fonden. Der sendes 20.000 kr. til septic-tanken straks. I begyndelsen af april sendes 85.000 kr. til 
drift af børnehjemmet i henhold til vores aftale. Vi skal gennemgå medlemskartoteket og ”rykke” 
personer, som har glemt at forny deres medlemskab, så vi kan opretholde vores minimum 300 
medlemmer, som vi skal for at være godkendt til at trække bidrag fra i skat. 
 
Forslag om arrangement/fest: Monica Selassie har sammen med to venner foreslået at afholde et 
arrangement for Ethiopiens Børn, som bl.a. skal få yngre folk med i foreningen. Forslaget indebærer 
en underskudsgaranti fra foreningen på 10.000 kr. Bestyrelsen er meget positiv overfor forslaget, og 
vil gerne mødes med gruppen. En underskudsgaranti drøftes evt. på generalforsamlingen. 
 
Næste møde: 3. maj kl. 19,00 hos Gunvor, hvor hovedemnet skal være ”fremtidsværksted”. 


