
Referat af bestyrelsesmøde i Etiopiens Børn. 29. august 2013 
 

Sted: Hos Søren 

 

Til stede: Lisbet, Søren, Monica, Gunvor, John, Lissi og Henning (referent). Desuden deltog 

Abraham, Per Geckler og Lasse (om hjemmeside). 

 

Referat af seneste bestyrelsesmøde (14. april 2013) blev godkendt. Referaterne skal lægges på 

hjemmesiden med rettelser. 

 

Økonomi: Der står 360.00 kr. på kontoen. Heraf 110.000 kr. til sanitetsprojekt og 35.000 kr. til 

bedre mad projekt. Der er siden mødet blevet sendt 100.000 kr. til børnehjemmet til almindelig 

drift. Der er kommet to nye medlemmer. I februar sender vi mail, hvor vi rykker medlemmerne for 

kontingent (Vi skal være 300 medlemmer inden 1. april). 

  

Børn på børnehjemmet: Abraham og Lissi har gennemgået listen med børn. Per tager listen med til 

Mekelle og beder Hayley om at skaffe informationer om 4 børn. Der har indtil nu været 114 børn i 

alt på børnehjemmet, men der bor 70 nu. 

 

Ny hjemmeside: Gunvor, Monica og Lasse fortalte om og viste den nye hjemmeside: 

www.etiopiensboern.dk. Der mangler stadig nogle informationer og der skal indsættes reviderede 

referater og de nye vedtægter (Etiopien uden h). Der sendes automatisk mail til formanden og 

kassereren, når der er noget, som vedrører dem. Der mangler en liste med konkrete initiativer, som 

vi søger bidrag til via hjemmesiden, og de skal beskrives nærmere, herunder det beløb vi søger. 

(Lisbet og Lissi). Lasse laver en liste med brugernavne og passwords, så vi selv kan gå ind og rette i 

hjemmesiden. Der skal både være en ajourført medlemsliste og en bidragerliste (som nu). Listerne 

sorteres efter fornavne. 

 

Per Gecklers rejse til Mekelle: Per rejser til Mekelle 15. september 2013 og retur ved udgangen af 

september. Søren skulle have været med, men skal desværre opereres i benet den 12. september. 

Pers opgaver bliver: 

- Lave køkkenhave og bedre mad projekt 

- Lave opstart af sanitetsprojekt med ny septiktank mv. Herunder holde møder med 

entrepenør den 17. september. John udarbejder en tegning over projektet, som Per får med.  

- Gennemgå ny regnskabs- og budgetopstilling med Fikre og regnskabsmedarbejderne. 

Forud for Pers rejse sendes en mail til børnehjemmet med bestyrelsens ønsker for Pers ophold. Det 

er vigtigt for bestyrelsen, at Fikre prioriterer bedre mad-projektet meget højt. 

 

Medlemsmøde: Der afholdes et medlemsmøde i uge 46 om ”Etiopiens økonomiske og politiske 

udvikling”. Nicolaj Hejberg fra Udenrigsministeriets afrika-kontor indleder om emnet. 

 

Næste bestyrelsesmøde: 7. oktober kl. 19.30 hos Gunvor. På mødet diskuteres bl.a. 

uddannelsesfondens fremtid.  

 

 


