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Referat af bestyrelsesmøde i Ethiopiens Børn. 25. juni 2012 
 

Sted: Hos Søren 
 

Til stede: John, Lisbet, Gunvor, Monica, Søren, Lissi, Abraham og Henning (referent).  
 
Referat af seneste bestyrelsesmøde (13. maj 2012) blev godkendt.  
 
Status:  Der er 320 medlemmer. Der står 212.919 kr. på kontoen i Danske Bank. Der er indkommet 
14.500 kr. og 3.200 kr. fra fødselsdage og næsten 4.000 kr. fra Grydemoseskolen i Espergærde, 
hvor de havde ”bag til en sag” – pengene skal gå til undervisningsmateriale. Abraham rejser tilbage 
til Etiopien i starten af september og tager hurtigt på besøg på børnehjemmet. Der er kommet 
30.000 kr. KANA-fonden til et projekt bedre mad på børnehjemmet. 
 
Opfølgning fra sidste møde: a) Udover de nuværende 66 børn, vil vi betale for 10 børn mere – men 
afventer Abrahams næste besøg på børnehjemmet. Der er afsat 190.000 kr. i budgettet, hvis der 
kommer flere børn.  b) Personalets lønvilkår - afventer Abrahams næste besøg på børnehjemmet. c) 
Regnskab for vores besøgsgave på 10.000 kr. til ’it’ - afventer Abrahams næste besøg på 
børnehjemmet. d) Oplæg fra Lissi og Lisbet om børn med særlige problemer – der er ikke sket 
noget. e) Monica og Gunvor arbejder videre med forbedring af hjemmesiden. Laver udkast til ny 
hjemmeside f) Film til hjemmeside og Youtube – laves senere. 
 
”Bedre mad – projekt”: Der er bevilget 30.000 kr. fra KANA-fonden til et projekt bedre mad på 
børnehjemmet. Sammen med organisationen Carrot Aid er der udarbejdet et projekt om bedre 
dyrkning af grøntsager (herunder gulerødder) på børnehjemmets jord. To kyndige medlemmer 
sendes til Mekele i efteråret, hvor de skal starte et dyrkningsprojekt og samtidig skabe bedre mad til 
børnene. Der udarbejdes en detaljeret plan og budget for rejsen og dens indhold. Den deles 
sandsynligvis i en novemberdel og februardel. Måske skal vi skaffe flere penge til projektet. 
 
Sommerbrev 2012 til medlemmerne: Søren havde udsendt udkast til sommerbrev og der er kommet 
flere rettelser. Brevet udsendes til alle medlemmer og sættes på hjemmesiden.  
’ 
Gaver til børnehjemmets bibliotek: Et medlem har givet 2 bøger til børnehjemmets bibliotek og vi 
forsøger at skaffe transport. Der er også forslag om at medlemmerne kan bede deres arbejdspladser 
om edb-udstyr, som ikke bruges længere. Det kan komme børnehjemmet til gavn, men vi skal finde 
på en transportløsning, evt. med de medlemmer, som rejser til børnehjemmet i oktober. 
 
Uddannelsesfonden: Vi havde en diskussion om uddannelsesfonden, som måske bør kaldes 
udslusningsfonden, fordi det handler om at få gjort børnehjemsbørnene selvkørende og 
selvforsørgende , herunder uddannelse. Abraham laver en nærmere opgørelse af hvor mange penge 
der i øjeblikket bruges til uddannelsesformål. Disse kan i fremtiden finansieres af 
uddannelsesfonden. Abraham fremkommer med konkrete eksempler på udslusningsforslag og –
forløb. Børnene bør også selv kunne komme med forslag til uddannelsesaktiviteter. Der var enighed 
om, at uddannelsesfonden så vidt muligt skal administreres lokalt af Abraham og medarbejderne. 
 
Fotobøger til børnehjemmet. Efter en længere diskussion bevilgede bestyrelsen 600 kr. til to 
fotobøger til børnehjemmet, billeder fra bestyrelsens besøg på børnehjemmet i påsken 2012. 
Næste møde: 13. august kl. 20,00 hos John i Wildersgade 2B. 


