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Referat af bestyrelsesmøde i Ethiopiens Børn. 13. august 2012 
 

Sted: Hos John 
 

Til stede: John, Lisbet, Gunvor, Monica, Søren, Lissi, Abraham og Henning (referent).  
 
Referat af seneste bestyrelsesmøde (25. juni 2012) blev godkendt.  
 
Status:  Der er 330 medlemmer. Der står 223.237 kr. på kontoen i Danske Bank. Lissi har sendt en 
særlig tak til de to personer, som har doneret deres fødselsdagsgaver til foreningen. Abraham rejser 
tilbage til Etiopien i starten af september og tager hurtigt på besøg på børnehjemmet. 
 
Opfølgning fra sidste møde:  
a) Flere børn: Når Abraham kommer på besøg på børnehjemmet udarbejdes budget for 8 ekstra 
børn – både faste og variable udgifter   
b) Personalets lønvilkår: afventer Abrahams næste besøg på børnehjemmet.  
c) Regnskab for vores besøgsgave på 10.000 kr.:  afventer Abrahams næste besøg på 
børnehjemmet.  
d) Oplæg fra Lissi og Lisbet om børn med særlige problemer: der er ikke sket noget.  
e) Hjemmeside:Monica, Gunvor, Lasse og Matylda har lavet udkast til ny hjemmeside og logo. Der 
var enkelte kommentarer og ros til udkastet, som der arbejdes videre med. Der søges om nyt 
domænenavn og vi forsøger at skifte navn til Etiopien (uden h). De kontakter Hans.  
f) Film til hjemmeside og Youtube: – laves senere.  
g) ”Bedre mad – projekt”: Der er bevilget 30.000 kr. fra KANA-fonden til et projekt bedre mad på 
børnehjemmet. Vi rykker for bevillingsbrev. Per Geckler inviteres til næste møde, hvor indholdet i 
rejsen og dyrkning af køkkenhave fastlægges. 
h) Gaver til børnehjemmets bibliotek: Et medlem har givet 2 bøger til børnehjemmets bibliotek og 
Lissi organiserer transport af bøgerne med den gruppe, som besøger børnehjemmet i efteråret.  
i) Medlemsrejsen i oktober: Gunvor og Abraham har haft møde med rejselederen. 
 
Uddannelsesfonden: Abraham sender snarest en rapport om uddannelsesbehov blandt børnene på 
børnehjemmet. Skal indeholde budget for de foreslåede uddannelsesaktiviteter. Derefter tager 
bestyrelsen stilling til ansøgningerne. 
 
Adoptioner: Vi havde en længere debat om Politikens artikelserie om adoptioner – specielt fra 
Etiopien. Vi ønsker i fremtiden at godkende evt. adoptioner på børnehjemmet. Abraham taler med 
Fikre og BOLSA, når han kommer på besøg. Vi ønsker ikke at børnene bliver adopteret væk. Søren 
formulerer et særligt brev, som sendes til alle medlemmer, hvor vi redegør for vores holdninger og 
politik omkring adoptioner. 
 
Kapaciteten på børnehjemmet: Vi havde en debat om at udvide kapaciteten på børnehjemmet, så vi 
kan hjælpe flere børn. Det afhænger af om vi har penge nok til det. Vi afventer udviklingen. I første 
omgang forventer vi at der kommer 8 flere børn ind. 
 
Medlemsmøde: Det traditionelle medlemsmøde i november bliver udskudt til januar. På mødet kan 
vi få referat fra medlemsrejsen og ”bedre mad projektet”. 
 
Næste møde: 5. november kl. 19,30 hos Gunvor i Ålandsgade 27. 4. sal.. 


