
Etiopiens børn 

Referat: Bestyrelsesmøde 02.06.2015 

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

1). Godkendelse af referat 

 Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt 
 
2) Konstituering 
 

 Formand: Gunvor Vestergaard 

 Kasserer: Lissi Hejberg Bredgaard Petersen 

 Sekretær: Henning Hansen 

 Bestyrelsesmedlem: Lisbet Borker Rasmussen 

 Bestyrelsesmedlem: Claus Syberg Henriksen 

 Suppleant: Monica Selassie 

 Suppleant: Shewit Desta 
 

Vi ønsker en vedtægtsændring, så der ikke står noget om, at kasserer og sekretær vælges bestemte 
år. Det er bestyrelsen, som konstituerer sig frit. 

 
3) Medlemmer og økonomi 

 Der er ca. 160.500,- på kontoen.  

 Der er kommet ca. 5-6 nye medlemmer.  
 

3) Nyt fra egne rækker 

 Hjemmesiden står stille for tiden, fordi der er nogle tekniske problemer. Der skal laves en del 
ajourføringer, bl.a. af medlemslister. Monica prøver at klare problemet. Facebook bruges ivrigt 
og Shewit ajourfører. 

 Vi evaluerede støttefesten. Stort set tilfredshed med forløbet og overskuddet på ca. 15.000 kr. 
Der kom mange mennesker, men det sluttede lidt tidligt. Lokalet var velegnet, men vi skal 
måske se efter et bedre lokale næste år. Musik og dans var ikke helt vellykket.  

 Gunvor har kontakt til Georg Zeuten, der rejser rundt i Etiopien, og besøger børnehjemmet. 
Han vil gerne lave en artikel eller film om børnehjemmet. Gunvor holder kontakt og vi vil gerne 
snakke nærmere med ham, når han kommer tilbage. 

 Vi skal sende takkebreve til alle gave-sponsorer – det gør Monica. 

 
4) Nyt fra Børnehjemmet 

 Vi mangler ekstern revisorrapport fra HAB og børnehjemmet – det er en del af aftalen. Vi skal 
rykke for den. 



5) Rammerne for næste års arbejde 

 Der afholdes et medlemsmøde i november. Forslag om at invitere Holger Bernt Hansen, som 
er stor kender af Afrika, eller Nikolaj Hejberg fra Udenrigsministeriet. 

 Støttefest til foråret 2016 – gentage successen. Måske et nyt sted. 

 Vi skal søge flere fonde, bl.a. KANA-fonden og CISU. Claus, Henning og Monica arbejder 
videre med det. Inddrage andre relevante personer. 

 Prøve at få skoleelever til at lave arrangementer for/om vores forening. 

 Prøve at lave nye aktiviteter, som kan give penge og omtale, fx en fodboldturnering, som 
foreslået på generalforsamlingen.  

 Prøve at få de unge på børnehjemmet til at skrive ”takkebreve” til jul, som vi kan udsende og 
tjene nogle penge, evt. sammen med en kalender. 

 Spørge medlemmerne om de har idéer til sponsorfirmaer. 

 Lave en lille video, som kan bruges til at hverve nye medlemmer – evt. hjemmesiden. 

 Julebrev og sommerbrev fra formanden. 
 

6) Nyt møde 

 Torsdag den 13. august kl. 19,30 hos Lissi & Henning 
 


