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Referat af bestyrelsesmøde i Ethiopiens Børn. 5. november 2012 
 

Sted: Hos Gunvor 
 

Til stede: Lisbet, Gunvor, Monica, Søren, Lissi og Henning (referent).  
 
Referat af seneste bestyrelsesmøde (13. juni 2012) blev godkendt.  
 
Status:  Der er kommet 5 nye medlemmer, men der er kun 153 medlemmer, der har gentegnet deres 
medlemskab siden april. Der står 199.000 kr. på kontoen i Danske Bank. Børnene i 6. klasse på 
Grydemoseskolen i Espergærde har samlet 4.000 kr. ind til børnehjemmet, som de har købt særlige 
ting til børnene for. Gaverne er leveret via medlemmerne på rejsen med Victors Farmor. 
Børnehjemmet har fået doneret en lille minibus fra en rig mand i USA. 
 
Opfølgning fra sidste møde:  
a) Flere børn: Der er 71 børn på børnehjemmet nu. Men der er stadig et rum på børnehjemmet, som 
bebos af en ældre mand og som kan bruges til flere børn. Når det ekstra rum tages i brug af børnene, 
vil vi forhøje vores bidrag med 10.000 kr. pr. halvår. I øjeblikket betaler vi 85.000 kr. pr. halvår.  
b) Personalets lønvilkår: Der er ikke sket noget, jf. Abrahams 11. rapport. 
c) Regnskab for vores besøgsgave på 10.000 kr.:  Vi har fået regnskab for vores gave. De har købt 
en computer og fået internet. Vi skal bede om at børnene også får adgang til computeren og bruger 
internettet.  
d) Børn med særlige problemer: Abraham beskriver de børn, som har særlige problemer i sin 11. 
rapport. Vi skal spørge om der er sat særlige penge af i budgettet under posten ’rehabilitation’. 
Ellers skal vi have organiseret særlige bidrag til at løse disse børns behov. 
e) Seneste regnskab fra børnehjemmet: Vi gennemgik det seneste regnskab fra børnehjemmet, og 
stiller nogle spørgsmål til Abraham om særlige poster, som vi undrer os over, fx mad og transport. 
d) Hjemmeside: Der er købt nyt domænenavn til foreningen, så vi i fremtiden kaldes ’Etiopiens 
Børn’ uden h. Vi så nogle nye ideer til hjemmesiden, som der arbejdes videre på. Vi fordelte nogle 
opgaver vedr. ting der skulle skrives til hjemmesiden, fx om børnehjemmets historie og Etiopiens 
historie. Vi vil også gerne have et rejsebrev til hjemmesiden fra nogle deltagere på medlemsrejsen i 
oktober med Victors Farmor. De kontakter Hans.  
e) Film til hjemmeside og Youtube: – laves senere.  
f) ”Bedre mad – projekt”: Per Geckler og Marianne Lundemark tager til børnehjemmet 20. 
november 2012 i 3 uger. De har forberedt rejsen grundigt. Der er skaffet gratis frø fra frøfirmaet 
”Solsikken”. Vi bevilgede penge til nogle haveredskaber, som Per og Marianne ønskede at tage med 
fra Danmark. På børnehjemmet er der gravet og forberedt 200 kvd.meter køkkenhave. Vi ønsker at 
Per og Marianne grundigt orienterer sig om mad og fødevarer på børnehjemmet og i Mekele. 
g) Medlemsrejsen i oktober: Rejsen forløb godt – efter hvad vi har hørt. Der blev taget godt imod 
dem og de opholdt sig på børnehjemmet en hel dag. Vi vil bede dem fortælle om det på næste 
medlemsmøde 21. januar 2013. 
 
Uddannelsesfonden: Abraham har sendt en oversigt over børn og unge, som der ønskes penge fra 
uddannelsesfonden til. Vi har en række spørgsmål til Abraham om disse uddannelser. Vi ønsker at 
uddannelsesfonden primært skal finansiere erhvervsuddannelser og ikke almindelige 
skoleuddannelser.  
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Adoptioner: Vi havde en længere debat om adoptioner. Det viser sig, at der har været 9 adoptioner 
fra børnehjemmet og at 3 nye er på vej. Det er flere end vi først fik at vide. Abraham har 
viderebragt vores politik om, at vi ikke ønsker at bidrage til børnehjemmet, hvis de forestår 
adoptioner. I stedet ønsker vi at børnene skal være en del af det etiopiske samfund nu og i 
fremtiden. Vi ønsker at give dem uddannelse og gode vilkår, så de kan blive i landet og være med 
til at udvikle Etiopien. Dette er nu gjort klart for børnehjemmet. Vi besluttede imidlertid at de tre 
nye adoptioner skulle gennemføres, fordi de er langt i processen og det vil skabe store skuffelser 
blandt de udvalgte børn. Men det er så de sidste adoptioner, hvis vi skal støtte børnehjemmet i 
fremtiden. Vi udsender et brev til alle medlemmerne, hvor vi fortæller om sagen og vores 
beslutning.  
 
Medlemsmøde: Der afholdes medlemsmøde 21. januar i Valby medborgerhus. På mødet vil Per og 
Marianne fortælle om ”bedre mad projektet”/køkkenhave-projektet. Desuden vil nogle af deltagerne 
fra medlemsrejsen i oktober fortælle om både deres rejse og deres møde med børnene på 
børnehjemmet.  
 
Kalender: Gunvor laver et udkast til en ny årskalender. Pris 100 kr. plus evt. porto. 
 
Næste møde: 8. januar kl. 19,30 hos Lissi og Henning. 


