
Etiopiens Børn, 

Referat af Bestyrelsesmøde, 8. marts 2016  

 

1. Referat 

 Godkendt 

2. Nyt om medlemmer og økonomi 

 Henning og Lissi har tjekket medlemslisten, der mangler stadig ca. 20 medlemmer i at vi er 300, 

og dermed berettiget til at trække donationer fra i skat. Vi sender en opfordring ud via 

Facebook. 

 Der er kr 233.002,58 på kontoen, hvilket er tilfredsstillende. Der sendes snarest 100.000,- til 

børnehjemmet. 

3. Nyt fra egne rækker 

 Der går en film ”Lammet” fra Etiopien i biograferne i øjeblikket, den anbefales! 

 Monica opfordrer bestyrelsen til lidt mere flow til hjemmsiden og Facebook fra den øvrige 

bestyrelse 

Fondsansøgninger 

 Vi besluttede at melde os ud af CISU. Vi tror ikke, at vi har mulighed for at opnå støtte- 

 Vi søger Thunes legat og Kana-fonden inden 1. maj. 

 Vi forsøger at undersøge mulighederne for støtte fra fx Lions Club og Rotary. 

Andet 

 Gunvor overvejer at tage til Etiopien i august eller september.  

4. Nyt fra børnehjemmet 

 Vi har ikke hørt noget fra børnehjemmet den sidste tid, udover mailen fra Meheretab 

 George Zeuten har besøgt børnehjemmet 

5. Situationen i Etiopien 

 Meheretab udtrykker bekymring for tørken i Etiopien. 

 Vi besluttede at udarbejde et åbent brev, der udtrykker vores bekymring. Brevet sendes til 

politiske ordførere og pressen samt lægges på Facebook og hjemmesiden. Henning starter på 

brevet, og vi andre byder derefter ind.  Brevet skal tage udgangspunkt i børnenes situation. 



 

6. Help2help 

 Monica har kontakt til Charlotte Winding, der driver firmaet help2help. Charlotte formidler 

kontakt mellem virksomheder, der ønsker at støtte humanitære formål, og forskellige 

foreninger. Der er derfor en mulighed for, at Charlotte kan skabe kontakt mellem Etiopiens Børn 

og en virksomhed. Monica holder kontakt og arbejder videre. 

7. Fodboldturnering og fest 

 Shewit har fået kontakt til Valbyhallen for at låne en hal. Vi afventer dato. Udover 

fodboldturneringen skal der gennemføres et breder arrangement i Valby Parken.  

 Vi planlægger på næste bestyrelsesmøde 

 Lissi sender en teaser ud 

 Claus udarbejder en invitation til begge arrangementer 

 Der skal udarbejdes en invitation særskilt til fodboldturneringen 

 Claus spørger sin søn, Mikkel, om han har nogle ting, vi kan bruge til aktiviteter. 

Årsfest 

 Monica forsøger at booke lokaler i slutningen af september 

 

8. Generalforsamling 

 Generalforsamlingen holdes i Grænseforeningens lokaler den 17, maj kl. 19.00, hvis det er 

muligt 

 Lissi sender en forvarsel til medlemmer 

 Alle bedes sende input til beretningen til Gunvor 

 

9. Evt. 

 Næste møde holdes 11. april hos Shewit Desta, Frederikssundsvej 92D, 3. th. 


