
Etiopiens børn 

Referat: Bestyrelsesmøde 13.08.2015 

Til stede: Gunvor, Lissi, Lisbet, Claus og Henning (referent). Desuden deltog Abraham i mødet. 

1). Godkendelse af referat 

 Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt 
 

 
3) Medlemmer og økonomi 

 Der er 73.449 på kontoen – men vi har sendt 100.000 kr. i juni (2 månder før aftalt, p.gr. af 
økonomiske problemer på børnehjemmet. Vi overvejede om vi skal sende penge oftere, fordi 
valutakursen i øjeblikket falder kraftigt (ca. 20 % på et år). Vi forventer dog at valutakursen vil 
falde mindre i fremtiden. Men det er et problem, at de penge vi sender nu er mindre værd. 

 Der er kommet 3 nye medlemmer.  
 

3) Nyt fra egne rækker 

 Hjemmesiden er nu i orden igen. Vi skal have ajourført en række oplysninger med 
medlemslister mv. Gunvor foreslog at omtale Samuels eksamen (med billeder), som en positiv 
historie.  

 Lissi sender kampagnebrev ud til medlemmerne, hvor de opfordres til at finde nye medlemmer, 
donorer eller selv bidrage mere. Baggrunden er den meget alvorlige økonomiske situation 
børnehjemmet er i. Kampagnen skal også på Facebook.  

 Gunvor har kontakt til Georg Zeuten, som prøver at realisere et filmprojekt om børnehjemmet. 
Der aftales møde med Georg Zeuthen den 27. august – Gunvor finder sted og tid. Claus, 
Lisbet, Monica og Gunvor deltager fra bestyrelsen.  

 Henning kontakter Holger Bernt Hansen og spørger om han vil ”optræde” på vores 
medlemsmøde 18. november. Han skal fortælle om Afrikas situation – især Etiopien. 

 
4) Nyt fra Børnehjemmet 

 Vi har nu modtaget en ekstern revisorrapport fra HAB og børnehjemmet. Rapporten bekræfter 
at børnehjemmets økonomiske situation er meget alvorlig. 

 Vi har også fået en mail fra børnehjemmets ledelse, at de mangler penge og at flere vigtige 
medarbejdere har sagt op, fordi deres aflønning er for ringe. Vi har sendt 100.000 kr. i juni 
måned, som er det bidrag, som vi skulle sende i september. Gunvor har sendt et brev om at de 
ikke kan forvente, at vi skaffer flere penge. Vi har selv haft underskud de sidste par år.  



5) Fondsansøgninger 

 Henning, Claus og Monica har holdt møde med Christina om mulighederne for at søge 
projektmidler i CISU. Hun har opfordret os til at formulere en projektskitse og sende den til en 
medarbejder i CISU. Vi håber så at CISU vil være behjælpelig med at udvikle projektet og 
hjælpe med en ansøgning. I første omgang melder Henning os ind i CISU, som medlem. 
Derefter sender Henning, Claus og Monica en projektskitse til CISU. Vi talte om at projektet 
skal handle om, hvordan børnehjemmet kan opnå flere penge i Etiopien/lokalområdet Mekele. 

 Gunvor fortalte om en idé til pengeindsamling. Det handler om at private firmaer kan give 
medarbejderne valget mellem en julegave fra firmaet eller give et støttebeløb til Etiopiens Børn. 
Det er måske en idé vi kan videregive til medlemmerne, som kan foreslå det på deres 
arbejdsplads. 
 

6) Fodboldturnering 

 På generalforsamlingen kom der et forslag om at afholde en støtte-fodboldturnering 
(indendørs). En gruppe har arbejdet videre med idéen. De mangler imidlertid en bane. Gunvor 
kontakter gruppen og foreslår at benytte Københavns Åbne Gymnasium, hvor vi har gode 
kontakter.  

 Vi talte også om at arrangementet måske kunne udvides til også at omfatte et motionsløb/-gang 
og en rundvisning på Vestre Kirkegård. Men det er helt op til arrangørgruppen. 
 

6) Nyt møde 

 Onsdag den 30. september kl. 19,30 hos Lissi & Henning. 
 


