
Bestyrelsesmøde i Etiopiens Børn  

Referat 23.februar 2015 

Deltagere: Gunvor, Henning (ref) Lissi, Lisbet, Monica, Shewit og Claus. 

 

1. Referat 

 Godkendt 

2. Status på medlemmer og økonomi 

 Der står i øjeblikket 202.103,- på kontoen. 

 Medlemstallet er stigende og der er nu næsten 300 medlemmer.  

Det har hjulpet, at Lissi har sendt en rykker ud i januar. Der er flere som har fornyet deres medlemskab og 

flere har øget deres bidrag 

 

Claus og Henning har sendt en ansøgning om projektpenge (75.000 kr.) til: Puljen til humanitære, velgørende 

og andre konkrete almennyttige formål 2015. Der er både søgt om penge til solceller og flere høns/kyllinger. 

 

Monica har deltaget i konference om Afrika. Hun nævnte bl.a. at mange små NGOer vinder frem i Afrika. Hun 

havde også lagt mærke til flere andre ressourcestærke organisationer/foreninger, bl.a. ’Seniorer uden grænser’. 

 

Lissi og Gunvor præsenterer vores forening på en event på ”Globen” den 12. marts. 

3. Nyt fra Børnehjemmet 

Vi har modtaget regnskab og budget fra børnehjemmet. Det har nu en form, som vi ønsker det, så vi kan se 

afvigelserne fra budgettet og vi modtager en forklaring på afvigelserne. Desværre er der brug for flere 

penge til børnehjemmet, som oplever store økonomiske problemer. Især klager de over for få penge til 

mad og børnene har ikke fået kød de seneste måneder. 

 

4. Rapport fra vores koordinator 

Mhreteab Haile Selassie, har skrevet en kort rapport fra Børnehjemmet. Rapporten er overvejende positiv. 

Han skriver bl.a. at køkkenhaven ser godt ud og at der er mange grøntsager og frugter. De kan dog godt 

bruge nogle flere høns og kyllinger. 

 

Gunvor sender et brev til Mhreteab, og beder om hans vurdering af forholdene på børnehjemmet – især 

situationen med mangel på kød og mad. Hvad kan vi gøre ved det? Vi håber jo at køkkenhaven og 

kyllingerne kan bidrage til bedre kost til børnene. 

 

Gunvor sender hurtigt en rapport til Carrot-aid om situationen på børnehjemmet. 

 

 



5. Generalforsamling 

Der afholdes ordinær generalforsamling torsdag den 7. maj kl. 18,30 på Københavns Åbne Gymnasium. I år 

bliver der efterfølgende kaffebord til 50 kr., men ikke større spisning, da det er så kort efter støttefesten. 

Vi sender input til beretningen til Gunvor i god tid. Gunvor udarbejder derefter bestyrelsens beretning. 

Generalforsamlingen skal varsles senest 2 uger inden afholdelsen. 

6. Støttefest 

Der er reserveret lokale til støttefest lørdag den 18. april på Frederikssundsvej. Det er et lokale til i hvert 

fald 100 personer.  Der serveres etiopisk mad og der skal spilles musik og danses indtil kl. 01 om natten. Vi 

håber der kommer mange – både etiopere og danskere.  

Monica og Shewit laver indbydelse, som alle kommenterer. Derefter sender Lissi den til medlemmerne. Der 

annonceres også på Facebook og på hjemmesiden. Prisen er 100 kr. for voksne og 50 kr. for store børn. De 

små børn er gratis. Desuden skal der betales for drikkevarer. Der er en række etiopere, der har lovet at lave 

maden. Vi skal alle bidrage med praktisk hjælp og stå i baren osv. 

7. Hjemmesiden 

Vi talte om en række opdateringer på hjemmesiden.  

 Billeder 

 Invitation til støttefest 

 Præsentation af vores nye koordinator Mhreteab Haile Selassie – gerne med billede. 

 Hjemmesiden skal tegne et nuanceret billede af Etiopien. 

 

Der er oprettet en lukket gruppe på Facebook for elever og tidligere lever fra børnehjemmet samt 

bestyrelsesmedlemmer i foreningen og andre nært tilknyttede medlemmer, der fx har besøgt 

børnehjemmet 

8. Næste møde 

Onsdag den 25. marts kl 19.00 hos Lissi og Henning 


