
ETIOPIENS BØRN 

Referat af bestyrelsesmøde mandag d.1. februar 2016 
 

Til stede: Gunvor, Monica Shewit, Claus, Lissi, Lisbet 

 

Dagsorden:  

 

1. Godkendelse af referat  

2. Nyt om medlemmer og økonomi 

3. Nyt fra egne rækker 

   a) Hjemmesiden og Facebook 

   b) Fondsansøgninger 

   c) “Se muligheder” 

4. Nyt fra børnehjemmet 

5. Fodboldturnering og forårsfest 

6. Evt. 

 

Ad. 1: Både referatet af sidste møde og mødet før blev godkendt. 

 

Ad. 2: Lissi redegjorde for, at der p.t. mangler ca. 100 medlemmer i, at vi når 

op på de 300, som kræves for at få skattefradrag. Gunvor foreslog, at der nu og 

femover sendes en mail ud i januar, som minder medlemmerne om, at det nu er 

tid til at forny deres medlemsskab. Lissi formulerer et sådant brev og sender det 

ud snarest. Antallet af medlemmer skal indberettes til Skattevæsenet pr. 1. april. 

 

På vores konto står der lige nu 195.132 kr. 

 

Ad. 3a: Monica har nu lagt børnebilleder og –historier ind på hjemmesiden. 

Gunvor foreslog, at nyheder lægges på hjemmesidens forside, og at der linkes 

dertil fra Facebook, så vi ad den vej får folk til at bevæge sig ind på 

hjemmesiden. 

På Facebook bør der endvidere gøres opmærksom på, når der er lagt et nyt 

referat på hjemmesiden. 

 

Ad. 3b: Claus redegjorde for de tanker, han og Henning har gjort sig mht. 

fondsansøgninger. 

CISU: Hvis man skal have penge via CISU, skal de lokale i Mekele med på 

banen. Derfor lægges projektet i mølpose, indtil nogle af os rejser derned igen. 



TUNES LEGAT (ansøgningsfrist 1/5 og 1/10) og KANA-FONDEN (frist 1/5): 

Claus og Henning vil skrive til børnehjemmet for at høre, om der er mangler, vi 

skal søge midler til.  

Vi havde oppe at vende de mangler, vi kunne forestille os, fx: Færdiggørelse af 

‘tutorial class room’ (gerne med tilhørende bærbare computere) , 

vedligeholdelse af diverse installationer, køkkenhaven. 

ROSKILDEFONDEN: Her fik vi ikke noget. 

F.L. SCHMIDT: har lavet cementfabrikken I Mekele. Måske er de interesseret i 

at støtte børnehjemmet i et eller andet omfang. Monica gjorde opmærksom på, 

at ‘IFU’-listen måske kan bruges til at finde andre firmaer, som opererer i 

området. 

 

Ad. 3c: Monica fortalte om sit møde med Charlotte Winding fra “Se 

muligheder”, som matcher firmaer og små foreninger. Vi var enige om, at 

Monica skal gå videre med kontakten. 

 

Ad. 4: Der var intet nyt fra børnehjemmet. Vi håber, det er gode tegn. Gunvor 

vil sende en kalender til børnehjemmet og til Mehretab (vores kontaktperson) 

og vil samtidig spørge, hvordan det går. 

 

Ad. 5: Gunvor ringer til Dres (idrætslærer på Københavns Åbne Gymnasium) 

for at høre, om det er muligt at låne skolens idrætsfaciliteter  (og ham) en lørdag 

her i foråret fra kl. 10-16. Datoen vil afhænge af, hvornår Dres og skolen evt. 

kan. Samtidig vil Monica  som ‘plan B’ forhøre sig hos Kløvermarken, om vi 

kan låne en bane dér i maj/juni. 

 

Forårsesten vil højst sandsynligt blive til en efterårsfest. 

 

Ad. 6: Generalforsamling skal afholdes i maj måned. Den præcise dato 

fastlægges på næste møde. 

 

Næste bestyrelsesmøde:  

Tirsdag d. 8. marts kl. 17.00 hos Lisbet, Norgesgade 31, 5.th., 2300 

København S. 

 

 

Referat: Lisbet Borker, d. 2/2-16 


