
Generalforsamling i Etiopiens Børn 

Tirsdag d. 9. maj 2017 kl. 19.00 

i Grænseforeningens lokaler, Peder Skramsgade 5, 

1054 København K 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Budget 

6. Indkomne forslag 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

8. Valg af suppleanter 

9. Evt. 

Bestyrelsesformanden, Gunvor Vestergaard, bød velkommen til generalforsamlingen, til hvilken i 

alt 14 medlemmer var mødt op. 

Ad. 1: 

Finn Kenneth Hansen blev valgt til dirigent og konstaterede indledningsvis, at generalforsamlingen 

var lovligt indkaldt. Lisbet Borker blev valgt til referent. 

Ad. 2: 

Gunvor Vestergaard indledte med at fortælle, at 2016 blev året, hvor vi måtte sige farvel til 

Abraham, og viste nogle flotte tegninger, som en af drengene på børnehjemmet har lavet af 

Abraham. 

Gunvor fortalte, at Abrahams nevø, Mehretab, i Abrahams sted har påtaget sig opgaven som 

mellemmand mellem bestyrelsen og Børnehjemmet. Gunvor traf ham, da hun i september måned 

2016 var i Mekele og fik en fin kontakt med ham. Han har en god forståelse af omfanget af sin 

opgave i forhold til Fikre, personalet og børnehjemmet som helhed. 



Under sig besøg kunne Gunvor konstatere, at børnene trives fint og er gode til at hjælpe hinanden 

i hverdagen, og de får også hjælp fra de ’børn’, som er fraflyttet børnehjemmet og som jævnligt 

kommer på besøg. Mange af børnene klarer sig fint i skolen eller er i gang med uddannelser. 

Der er også lidt gang i haven, hvor der dyrkes forskellige afgrøder. Mehretab, som har en 

landbrugsuddannelse, forsøger  også at skubbe til udviklingen på dette punkt. 

Vi har også i 2016 været så heldige at få støtte fra Kana-Fonden og Tunes Legat. Pengene er 

primært gået til renovering af et ’tutorial room’, som børnene bl.a. bruger til lektielæsning, og til 

renovering af børnenes senge. 

LEGO sponserede desuden en mængde byggeklodser, som Gunvor tog med til børnehjemmet i 

efteråret  – til stor glæde for børnene. 

Der blev under Gunvors besøg lavet en ny kontrakt, mellem Etiopiens Børn, HAB og BOLSA. I 

kontrakten blev de tre parters forpligtelser præciseret, det blev indført, at vi nu sender penge til 

Børnehjemmet i fire årlige portioner i stedet for to, og der er blevet mulighed for at optage børn, 

som har status som ’forladte’ (tidligere var det kun ’forældreløse’ børn, som kunne optages). 

Besøget afslørede også, at der er kommet flere små børn (under 5 år) til børnehjemmet 

(sandsynligvis en konsekvens af, at Etiopien har lukket af for adoptioner til udlandet) og flere børn 

med diverse handicaps (lige nu er der fem blinde unge). 

En dreng med sukkersyge, som der ikke var penge til at købe medicin til, er der nu blevet taget 

hånd om på den måde, at bestyrelsen har lavet en ekstrabevilling til indkøb af medicin til ham 

(særskilt regnskab).  

Bestyrelsen har, godt hjulpet af Mehretab, måttet skubbe kraftigt til Fikre og hans administration 

for at få færdiggjort regnskaberne til Kana-Fonden og Tunes Legat. Regnskaberne er heldigvis gået 

i orden nu. Den halvårlige rapport og regnskabet for børnehjemmet som helhed kommer til 

gengæld til tiden. 

I foråret 2016 afholdt vi et vellykket fodboldstævne, som vi håber at kunne gentage i efteråret 

2017. Efterårets planlagte festarrangement blev i år erstattet af en mindekomsammen efter 

Abrahams begravelse, men vi håber på at kunne lave en rigtig fest i dette efterår. Som noget nyt 

lavede vi et succesfuldt julelotteri med mange flotte sponsorgaver. Vi håber også at kunne gentage 

denne succes i 2017.  Gunvor sluttede dette punkt i beretningen af med at efterlyse input fra 

forsamlingen til flere/andre aktiviteter. 

Gunvor sluttede den samlede  beretning af med at indrømme, at vi i 2016 ikke har haft held med 

at skaffe flere medlemmer. Vi ligger fortsat på godt og vel 300 medlemmer. 



Der blev efter beretningen stillet diverse spørgsmål – fortrinsvis til det med de små børn på 

børnehjemmet, til indholdet af kontrakten og til medlemstallet (Henning supplerede med 

oplysningen om, at ud af foreningens 312 medlemmer er de 135 donorer). 

Herefter lev beretningen enstemmigt vedtaget. 

Ad 3:  

Kassereren, Lissi Hejberg Petersen, gennemgik regnskabet. Årsrapporten fra revisoren blev 

ligeledes fremlagt. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

Ad. 4: 

Bestyrelsen foreslog, at kontingentet fortsat skal være 100 kr. årligt. Forslaget blev enstemmigt 

vedtaget. 

Ad. 5: 

Budgettet for 2017 blev fremlagt af Henning Hansen og efterfølgende vedtaget enstemmigt. 

Ad. 6:  

Bestyrelsen havde foreslået en vedtægtsændring, som Henning Hansen kort redegjorde for, og 

som handler om at få rettet en inkonsekvens i forbindelse med datoer ved varsling af 

generalforsamling og indsendelse af forslag. Forslaget blev enstemmigt vedtaget med den 

tilføjelse, at generalforsamlingen tilkendegiver ønsket om, at bestyrelsen tilsikrer, at indkomne 

forslag udsendes til medlemmerne i god tid inden generalforsamlingen. 

Ad. 7: 

Lissi Hejberg Petersen og Henning Hansen blev begge genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. 

Ad. 8: 

Monica Selassie og Shewit Desta blev valgt som suppleanter. 

Ad.9: 

Lissi fortalte, at hun havde modtaget en SMS-hilsen fra tidligere bestyrelsesformand, Søren 

Geckler, som var forhindret i at deltage, men ønskede os et godt møde. 

Efter generalforsamlingen bød Gunvor på øl fra Flensburger Brauerei og snacks. 

 

København, d. 16/5-17, Lisbet Borker 



 

 

 

 

 


