
Etiopiens Børn:  
Referat af bestyrelsesmøde d. 11. januar 2017 kl. 20 
(hos Lisbet) 
 
Til stede: Gunvor, Lissi, Henning, Claus, Monica, Shewit og Lisbet 

 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 
2. Medlemmer og økonomi –herunder medlemskontingent 
3. Nyt fra børnehjemmet 
4. Medlemsarrangement 
5. Aktiviteter i 2017 
6. Evt. 

 
Ad. 1: Der blev ikke taget referat af sidste bestyrelsesmøde, som vi hovedsagelig 
brugte på at arrangere Abrahams begravelse. 
 
Ad 2: Indestående på vores konto: 183.481,58 kr. Vi skal nu sende penge til 
børnehjemmet i fire rater pr. år i stedet for to. De nye datoer for udbetalingerne 
står i den nye kontrakt. 
Inden d. 20/1 skal Henning indberette til skattevæsenet, hvad folk har doneret 
til foreningen (alt over kontingentet på 100 kr. kan trækkes fra). 
En del medlemmer mangler at forny deres medlemskab, så Lissi udsender 
snarest  en reminder til medlemmerne om at forny deres medlemsskab. 
 
Ad. 3: Til vores store glæde er kommunikationen med børnehjemmet blevet 
væsentligt bedre på det seneste. Bl.a. fik vi en fin julehilsen fra Fikre m.fl. 
Samuel, Mehretab og Hailayi x 2 ser ud til at være gode mellemmænd mellem os 
og Fikre. 
Ang. FPhilmon (drengen med sukkersyge): Lissi og Gunvor arbejder videre med 
at etablere et sponsorat, som skal betale hans medicin. 
 
Ad. 4: Medlemsarrangementet afholdes torsdag d. 26/1-17 kl. 19.00 i 
Grænseforeningens lokaler i Peder Skramsgade 5. Stine Presutti Witt fortæller 
indledningsvis om sit forskningsarbejde om kamelmælk i Etiopien, og Gunvor 
viser derefter billeder fra sit seneste besøg på børnehjemmet. 
Shewit laver en invitation, som Lissi udsender (sammen med reminderen om 
medlemskontingent) senest lørdag. Lissi, Monica og Lisbet bager kager, Gunvor 



medbringer småkager, Claus sørger for kaffe, te og mælk, og alle møder senest 
kl. 18.15 for at hjælpe med at flytte bord og stole, lave kaffe og te m.m. 
 
Ad. 5: Vi blev enige om flg. aktiviteter i 2017: 

 Medlemsarrangement i januar 
 Generalforsamling (9/5) 
 Fodboldturnering (april eller maj – Shewit kontakter i første omgang 

Idrætsprojektet, der har til huse i Nørrebrohallen) 
 Etiopisk nytårsfest (september/oktober) 
 Medlemsmøde (november – alternativt januar 2018) 

 
Ad. 6: Mht. fondsansøgninger  blev vi enige om at se tiden an, før vi bestemmer 
os for nye ansøgninger. Vi skal lige sikre os, at de penge, vi allerede har fået, 
bliver brugt på børnehjemmet. 
 
Næste møde: d. 27/2 kl. 19.30 hos Claus, Sønderdalen 2, 2870 Dyssegård. 
 
 
Referat: København d. 15/1-17,  Lisbet Borker 
 
 
 


