
Referat af bestyrelsesmøde i Ethiopiens Børn. 29. august 2011 
 

Sted: Hos John 
 

Til stede: Jens, Lissi, John, Lisbet, Gunvor, Abraham og Henning (referent).  
 
Referat af seneste bestyrelsesmøde blev godkendt. For fremtiden er det udsendte referat automatisk 
godkendt efter 7 dage, hvis der ikke er ændringsforslag. 
 
Abrahams korte beretning: Abraham har løbende sendt rapporter, som kan ses på hjemmesiden. Det 
går godt på børnehjemmet. Der er bygget meget og ”infrastrukturen” er ved at være på plads. Der 
pt. 68 børn. Mekele-området er ikke specielt tørkeramt, men det er et stort problem i nogle områder 
af Etiopien. Der har været en devaluering på ca. 20 % i Etiopien, og samtidig oplever de store 
prisstigninger. Børnehjemmets lille landbrug er et godt supplement til økonomien. 
 
Status: Vi er nu på 300 medlemmer. Der står nu 196.420 kr. på kontoen. Der er dog 22.600 kr. 
øremærket uddannelse fra Therese Halskovs bisættelse. Vi sender penge (85.000 kr.) i september. 
Henning og Lissi aftaler møde med revisoren, som har tilbudt en vejledning omkring indberetning 
til SKAT og medlemsopgørelse. 
 
Hjemmeside: Jens og Henning aftaler møde med Hans om tilretninger af hjemmesiden. 
 
Bankforbindelse. Det blev drøftet om vi skulle skifte bankforbindelse fra Danske Bank til 
eksempelvis OIKOS, som er en mere idealistisk bank. Jens har undersøgt muligheder og 
betingelser, men han har flere uafklarede spørgsmål, som han ønsker svar på.  
 
Projektrådgivning: Jens har talt med projektrådgivningen i DANIDA. Han foreslår at vi bliver 
medlem. Det koster 1.200 kr. om året. Bestyrelsen var enig og Henning laver et udkast til ansøgning 
om at få halveret kontingentet, fordi vi kun sender 170.000 kr. til børnehjemmet. 
 
Bestyrelsens tur til Etiopien næste påske. Rejsen foregår 2.-11. april 2012. Lissi havde undersøgt 
billetpriser – ca. 4.900 kr. pr. person. Lissi, Lisbet og Gunvor laver et oplæg til program til næste 
møde. Abraham laver derefter et program for os nede i Etiopien. 
 
Medlemsrejse til Etiopien: Gunvor har talt med rejsebureauet ”Victors farnor”, som godt kan lave 
en medlemsrejse. Den ligner den annonce, som har været i Weekendavisen på 16.000 kr. for 12 
dage. Vi skal dog have et særligt ophold i Mekele og besøge børnehjemmet. Gunvor melder tilbage 
på næste møde. 
 
Medlemsmøde i november: Vi planlægger et medlemsmøde den 16. november kl. 19,30 på CASA. 
Vi foreslår at få Flemming Kramp til at holde oplæg om mikrolån. Jens kontakter ham.  
 
Sensommerbrev: Jens havde lavet udkast til ”sensommerbrev” til medlemmerne. Der var visse 
kommentarer og supplement, bl.a. noget om gavekort. Brevet sendes ud til alle medlemmerne og 
sættes på hjemmesiden. 
 
Næste møde: 30. oktober kl. 19 hos Lisbet. 
 



 

Derefter blev der afholdt møde om vækst og uddannelsesfonden 

Der skal oprettes en bankkonto. Det sørger Lissi for. Monica havde lavet udkast til et 
ansøgningsskema. John og Henning laver ændringer i skemaet, bl.a. skal vi angive eksempler på 
hvad man kan søge penge til. Det er primært folk i Etiopien, der skal kunne søge pengene, men det 
skal nævnes på vores hjemmeside. 
  


