
Referat af bestyrelsesmøde i Ethiopiens Børn. 1. marts 2012 
 
Sted: Hos John 
 
Til stede: Jens, John, Lissi, Lisbet, Gunvor, Monica og Henning (referent).  
 
Referat af seneste bestyrelsesmøde var godkendt.  
 
Meddelelser: Gunvor har talt med en ven, der er revisor og forelagt ham vores 
regnskabsovervejelser, som har taget udgangspunkt i vores revisors bemærkninger. 
Tilbagemeldingen er, at vi har et udmærket regnskabssystem. Vi skal naturligvis nå de 300 
medlemmer. Desuden skal vi følge regnskabet løbende i bestyrelsen. 
 
Vi har fået afslag på ansøgning om støtte til vores rejse til Etiopien i påsken. Vi er ikke tilfredse 
med afslaget, og Jens vil formulere et udkast til en klage over afgørelsen. 
 
Der er nu tilmeldt flere til medlemsrejsen for medlemmer af Etiopiens Børn med Victors Farmor til 
efteråret 2012. Rejsen bliver til noget. Hvis der kan skaffes lidt flere deltagere, bliver det en ren 
medlemsrejse. 
 
Økonomi: Der står nu 228.000 kr. på vores bankkonto – heraf 22.600 kr. i uddannelsesfonden. Vi 
skal sende 85.000 kr. inden 1. april. Vi mangler stadig medlemmer, hvis vi skal leve op til kravet 
for skattefradrag om 300 medlemmer inden april 2012. Der er imidlertid mange, som har reageret 
positivt på ”rykker-mail”, så vi er nær målet og mangler 15. Vi skal lige lave en slutspurt.  
 
Bestyrelsens tur til Etiopien til påske. Rejsen foregår 29. marts - 9. april 2012. Der blev udleveret 
flybilletter. Der blev snakket forsikringer, vaccinationer, støttestrømper og medicin til rejsen.  
 
Vi drøftede forskellige skriftlige oplæg til besøget på børnehjemmet, bl.a. ny kontrakt og plan for 
gruppearbejde. Vi skal have oversat papirerne til engelsk og de skal sendes til Abraham, som sender 
dem videre til Fikre. Monica vil gerne oversætte papirerne. 
 
Vi skal nærmere overveje gaveideer til rejsen. Vi vil gerne give nogle gode gaver, som kommer 
både børn og voksne til glæde. 
 
Generalforsamling: Den årlige generalforsamling afholdes torsdag den 26. april på Københavns 
Åbne Gymnasium. Generalforsamlingen planlægges på rejsen til Etiopien, hvor formanden laver 
beretning, kassereren laver regnskab og sekretæren laver budget. Papirerne udsendes lige efter 
påske. 
 
Vi håber etioperne vil lave lidt mad til generalforsamlingen. Monica og Azeb forsøger at lave 
aftaler med de etiopiske kvinder. 
 
Eventuelt: Monica foreslog en veninde, der vil være med i en kampagnegruppe for vores forening. 
Der var opbakning til initiativet. 
 
Næste møde: Aftales på turen til Etiopien.  
 


