
ETIOPIENS BØRN 

Referat af bestyrelsesmøde mandag d. 22. august 2016 
 

Til stede: Gunvor, Henning Shewit, Claus, Lissi, Lisbet (afbud fra Monica) 

 

Dagsorden:  

 

1. Godkendelse af referat  

2. Nyt om medlemmer og økonomi, inkl. fondsmidler 

3. Ny kontrakt 

4. Andre ting i forbindelse med Gunvors besøg på børnehjemmet 

5. Dansk-etiopisk fest 

6. Evt. 

 

Ad. 1: Referatet af sidste møde blev godkendt uden ændringer eller tilføjelser. 

 

Ad. 2: Lissi redegjorde for medlemstallet, som er status quo (= ca. 300 

medlemmer).  

På vores konto står der lige nu 268.288 kr. I midten af september skal vi sende 

næste halvårlige bidrag til børnehjemmet. 

 

Ang. Fondsansøgninger: Claus havde lavet et fint udkast til en fondsansøgning, 

som vil kunne sendes til diverse fonde. Claus forkorter lidt i teksten, rundsender 

til korrekturlæsning og sender herefter ansøgningen til relevante fonde. 

 

Ad. 3: Udkastet til den nye kontrakt blev nøje gennemgået punkt for punkt og 

ændringer og rettelser tilføjet, efter diskussioner af kortere og længere varighed. 

Vi besluttede at sende den rettede version til Estrid Haulrich for at få hende til 

at  tjekke det engelske sprog.  

Kontrakten træder i kraft på underskrivelsestidspunktet og løber fire år frem. 

 

Ad. 4: Vi forsøgte at lave en liste over, hvad Gunvor skal tage sig af, når hun er 

i Mekele her først i september, og den blev lang: 

 Gennemgang/forhandling og underskrivelse af kontrakt (herunder møder 

med HAB og BOLSA) 

 Møde med børnehjemmet, hvor krav til ”financial report” og ”social 

report” (herunder børnelister, personaleoversigt og planer for fremtidige 

tiltag) skal præciseres + det skal gøres klart, at disse rapporter SKAL 



afleveres hvert halve år, hvis børnehjemmet fortsat ønsker at modtage 

økonomiske støtte fra os.  

         Gunvor skal huske at have udprintede eksempler på disse rapporter, lister,   

         oversigter m.m., så hun kan gøre det helt klart, hvad det er, vi ønsker at få  

         fra børnehjemmet. 

 Tjek af børnene (velbefindende, påklædning, skolegang m.m.), senge og 

sengetøj, bygninger og installationer (herunder også kostalden og rummet 

med kornmøllerne), hønsene, haven, personale/personaleforhold og 

maden plus udslusning af de ældste børn.  

 De bevilgede fondsmidlers anvendelse: Igangsættelse af, at der indhentes 

håndværkertilbud på etablering af gulv i tutorialrummet.  Undersøgelse af 

sengenes tilstand + afklaring af, hvad problemet er med 

sengene/sengetøjet, og hvad der helt nøjagtigt skal købes ind. 

 

Gunvor fortalte, at hun har haft kontakt med Zeuthen, som er meget frustreret 

over manglende opbakning til sit fotoprojekt fra børnehjemmets side. Zeuthen 

har givet Gunvor en lokal kontaktperson, Awet, som har arbejdet i SOS-

børnebyen og er rimelig til engelsk. Gunvor er glad for at have ham i 

baghånden som tolk, hvis Meheretab ikke kan deltage i alle møder. 

 

Ad. 5: Vi blev enige om at rykke festen til d. lørdag 5/11 kl. 16, eller – hvis vi 

ikke kan få lokalet den dag – til søndag d. 6/11 kl. 13. Shewits mor vil forsøge 

at booke lokalet i morgen, og de etiopiske kvinder vil gerne lave maden. 

Gunvor lovede at skaffe sponsor-øl, og Shewit laver et udkast til en invitation, 

som skal udsendes til medlemmerne snarest muligt. Pris for deltagelse: 100kr. 

for voksne og 50kr. for børn. 

 

Ad. 6: Ny mødedato: 27/9 kl. 20.00 hos Lissi og Henning. Henning sørger for 

udsendelse af dagsorden til mødet. 

 

 

 

Referat: Lisbet Borker, d. 24/8-16 


