
Referat af bestyrelsesmøde i Etiopiens Børn. 7. maj 2014 
 

Sted: Hos Lissi & Henning 

 

Til stede: Lisbet, Monica, Gunvor, Lissi, Claus, Shewit og Henning (referent).  

 

Konstituering: Formand: Gunvor Vestergaard, Kasserer : Lissi Hejberg Bredgaard Petersen, 

Sekretær: Henning Hansen. 

 

Referat af generalforsamling 23. april 2014 (skrevet af Lisbet Borker) blev godkendt med et par 

rettelser. Henning foretager rettelserne og får det lagt på hjemmesiden. Der var 38 deltagere. 

 

Vedtægtsændringer: De nye vedtægter blev skrevet under. De skal nu sendes til SKAT (sammen 

med referat) og lægges på hjemmesiden. 

 

Økonomi: Der står 168.517 kr. på kontoen.  

 

Opgaver fra generalforsamlingen: Det blev foreslået at arrangere en medlemsrejse til Etiopien med 

besøg på børnehjemmet. Det blev foreslået at arrangere et møde mellem den nye bestyrelse og 

tidligere bestyrelsesmedlemmer. 

  

Godkendelse af byggeopgave på børnehjemmet – et vagthus: Vedtog at sige god for at 

børnehjemmet må bygge et vagthus i henhold til tegninger og budget fra børnehjemmet. Projektet 

finansieres af penge fra KANA-fonden (ca. 10.000 kr.). Gunvor meddeler beslutningen. 

 

Ny KANA-ansøgning: Henning har på foreningens vegne ansøgt KANA-fonden om 25.000 kr., som 

skal bruges til overdækning af vaskepladser, frø/planter/redskaber til køkkenhaveprojektet samt nye 

madrasser, puder og sengetøj. Vi afventer svar.  

 

Liste over børn på børnehjemmet: Lissi er ved at få ajourført liste med børn på børnehjemmet. 14 

børn har forladt børnehjemmet og der er kommet 10 nye børn. Vi vil gerne vide hvad de udslusede 

børn laver. Vi beder om billeder og oplysninger om de nye børn. Shewit planlægger en tur til 

Etiopien bl.a. med besøg på børnehjemmet til sommer. Vi beder hende indhente yderligere 

oplysninger om børnene. 

 

Abrahams opgaver: Abraham skal ikke længere lave egentlige rapporter fra børnehjemmet. Vi 

undersøger mulighederne for en ”ny Abraham” – gerne bosiddende i Mekele. 

 

Kommunikation med børnehjemmet: Det ser ud til at vi nu har opnået god kommunikation med 

børnehjemmet. De svarer hurtigt og beredvilligt. I fremtiden kan alle i bestyrelsen skrive til 

børnehjemmet pr. e-mail, når der er behov. 

 

Arbejdsplan for næste år: På det næste bestyrelsesmøde drøftes strategi og prioriteringer af 

bestyrelsens arbejde. Desuden laver vi en gennemgang af medlemmer og bidragydere. Endelig 

drøftes den fremtidige økonomi.  

 

Næste møde: 4. juni kl. 19,00 hos Gunvor (Ålandsgade 27, 3. sal tv.)  

 


