
Etiopiens Børn 

Referat af Bestyrelsesmøde 3. september 2014 

Dagsorden 

1. Opfølgning på møde med den gamle bestyrelse 

2. Status på medlemmer, økonomi m.m. 

3. Forskellige aktiviteter (Globale skolepartnerskaber, Café Globen, rejse, fest) 

4.  Evt. 

 

Konkrete opgaver er markeret med en  

 

1. Opfølgning på mødet med den gamle bestyrelse  

 

På baggrund af mødet med den gamle bestyrelse var der forskellige input 

 

Generelt 

 Vi  bør stille nogle minimumskrav til ledelsen af børnehjemmet fremover, det kunne fx 

gælde: 

o regnskabsaflæggelse og økonomi 

o krav vedr. kommunikation, fx hurtige svar på mails. 

o Løbende overblik over børnenes status 

(Søren har noteret 7-8 punkter, som vi bør kigge i) 

 Vi skal have et løbende overblik over, hvad det koster at drive børnehjemmet 

 Vi skal satse på at få fat i en kontaktperson tæt på børnehjemmet. Personen skal kunne 

fremtræde med en vis autoritet. Det bedste ville være, hvis vi kunne finde en person, der 

kender til både den danske og den etiopiske kultur. Det kan evt. gå via  Shewits far eller via 

Abraham.   

 

Forberedelse til Henning, Lissi og Claus (H,L & C ) rejse i novemer 

En del af snakken omhandlede forberedelser til H,L & Cs rejse til børnehjemmet i november. På 

baggrund af bestyrelsens prioriteringer og et møde med Shewits far, skal der udarbejdes en liste 

med spørgsmål mv., som H,L & Cs skal søge svar på ved deres besøg.  

 

 Det bliver en vigtig opgave for H,L & C, når de besøger Etiopien i november at søge at 

etablere forbindelse til en kontaktperson – evt. via forberedelse far Shewits far. 

 H,L & C  bør have et møde med formanden for HAB sammen med Fikre og Abraham 

 Vi skal afvente besøget, før vi viderebetaler de 25.000,- Kanafonden har bevilliget. Det 

bliver en opgave at H,L & C  

 Hvad er der sket med kostalden 

 Hvordan går det med kyllingeprojektet 

 Hvordan klarer de 12-14 børn sig, der er holdt op/flyttet? 

 Der findes en officiel projektbeskrivelse for HAB, den bør vi have fat i. 

 H,L & C skal vise dem Etiopiens børns hjemmeside og Facebook 

  

 Vi skal, forud for næste møde, hver især overveje, hvilke spørgsmål, vi ellers vil have svar på 



 

 

 

Andet 

 Gunvor beder om billeder af vagthuset samt status på kyllingeprojektet og kosalget. 

 Shewits mor har nævnt, at det er muligt at etablere et samarbejde med nogle unge fra 

universitetet i Mekele, der fx kan læse lektier med børnene. 

 

 

2. Status på medlemmer, økonomi m.m. 

 Der står i øjeblikket 180.069,- på kontoen 

 Der skal sendes 100.000,- til børnehjemmet i september 

 Lissi har ordnet det med bankens, således at vores bankkonto fremover er en foreningskonto 

 Revisoren har nævnt at ordningen, hvor bestyrelsesmedlemmer rejser til Etiopien via 

foreningen er helt i orden. (H,L & C betaler selv deres rejse via foreningen) 

 Der er kun få nye medlemmer 

 

3. Forskellige aktiviteter (Globale skolepartnerskaber, Café Globen, rejse, fest) 

 Der er en lærer (Peter ??), der er interesseret i et foredrag. Lisbeth spørger ind. L,H & C 

spørger, om det er muligt at få kontakter på børnehjemmet. 

 Claus kigger på en indsamlingshjemmeside 

 Lissi og Henning snakker med Rotary via Lissis bror 

 Globale fællesskaber (skoler) vil gerne høre mere om foreningen. Gunvor vil gerne holde 

et foredrag 

 Café Globen (v./HC Ørstedsparken) ønsker foredrag. Gerne i januar eller februar. L,H&C 

tager billeder dernede.  

 Victors farmor vil gerne arrangere endnu en medlemsrejse i efteråret 2015. Prisen vil ca. 

være 20.000,- Gunvor holder kontakt 

 

Flere medlemmer & flere penge 

Det er nødvendigt at skaffe flere penge til børnehjemmet, idet priserne i Etiopien generelt er 

steget. Der var enighed om tre fremgangmåder: 

1. Henvendelse til dem, der tidligere har støttet. 

2. Opfordre medlemmer til at skaffe donorer. 

3. Brev til de medlemmer, der betaler 100,- om året. 

  Gunvor udarbejder materiale, vi kan dele ud til medlemmerne 

 Der holdes, som aftalt, medlemsmøde den 27. november, her kunne vi fx tage en snak med 

medlemmerne om idéer til, hvordan vi skaffer nye medlemmer og flere indtægter.  

Henning, Lissi og Monica udarbejder en invitation. Monica har booket lokale i Valby 

medborgerhus. 

 Vi kontakter alle medlemmer i december, inden 1. januar med opfordring jfr. De tre punkter 

nævnt ovenfor. 

 Fest – vi holder en forårsfest i april eller maj 2015.  Henning og Shewit koordinerer 

 

4.  Evt. 

 

Næste møde bliver hos Shewits forældre - Høje Gladsaxe 25, 9 tv.2860 Søborg 


