
Etiopiens Børn. 

Generalforsamling 7. maj 2015 

Referat. 

1) Velkomst  

Formand Gunvor Vestergaard bød velkommen til generalforsamlingen 

2) Valg af dirigent 

Jens Bencke blev valgt som dirigent. Dirigenten startede med at konstatere, at generalforsamlingen var 

lovligt indkaldt. Der var ikke indkommet nogen forslag til punkt. 7 på dagsordenen. 

3) Valg af referent 

Claus Syberg Henriksen blev valgt 

4) Bestyrelsens beretning 

Bestyrelsens skriftlige beretning var sendt ud til medlemmerne på forhånd. Formanden Gunvor Vestergaard 

forelagde en mundtlig beretning, som supplement til den skriftlige beretning.  

Gunvor nævnte bl.a. 

 Generelforsamlingen i år holdes mere minimalistisk end tidligere, idet 

foreningen har afholdt en støttfest i april måned. Festen var en succes med omkring 100 deltagere, 

der kom omkring 15.000,- ind til børnehjemmet via festen. Gunvor takkede Janette og andre 

sponsorer for deres bidrag og samtidig takkede hun de bestyrelsesmedlemmer, der havde lagt et stort 

arbejde i at arrangere festen. 

 Der blev afholdt et velbesøgt medlemsmøde i efteråret, hvor Barbara 

Gram først holdt et foredrag om hendes rejser til Etiopiens. Bag efter drøftede de fremmødte 

forskellige muligheder for at øge indsamling af penge til børnehjemmet, der var mange gode forslag 

og idéer. 

 Der har i det forløbne år være to besøg i børnehjemmet, dels af Tesfay 

Desta og dels af bestyrelsen (Henning, Lissi og Claus). Det er bestyrelsens vurdering, at der generelt 

er et problem med at skaffe penge nok på børnehjemmet, og at det især betyder at børnene får en 

ensidig kost uden kød.  Der er to årsager hertil – for det første er der en kraftig inflation i Etiopien og 

for det andet får børnehjemmet ikke længere økonomiske midler fra adoption. Besøgene viste dog 

også nogle positive tendenser. Det ser ud til, at der er kommet gang i haven, der bliver dyrket 

forskellige afgrøder og der er i øjeblikket omkring 50 høns. Køerne, der udgjorde en stor udgiftspost, 

er solgt. Det er også lykkedes at få børnehjemmet til at udarbejde regnskab og budget, som i langt 

højere grad end tidligere er gennemskueligt. Under bestyrelsen besøg blev der indkøbt sengetøj, 

puder og der blev også råd til en kopimaskine og to PCere. Det var bestyrelsens klare indtryk, at 

børnene trives og er glade. Særligt positivt var det også at besøge nogle af de børn, der er sluset ud 

fra børnehjemmet, de klarer sig godt og det ser ud til, at der er et godt sammenhold mellem dem. 

 Gunvor takkede Lissi og Henning for at være de store drivkræfter bag 

børnehjemmet, og fremhævede derefter også Abraham for den store energi og det store arbejde, han 

har gjort for børnehjemmet. Et arbejde, han desværre ikke længere kan udføre. Abraham fik en bog-

gave fra foreningen som tak. Abraham takkede og understregede den betydning, det har for børnene, 

at foreningen støtter børnehjemmet.  



 Det er lykkedes bestyrelsen at få en ny kontaktperson i Mekele, nemlig 

Abrahams nevø, der fremover jævnligt vil besøge børnehjemmet.  

 Gunvor fortsatte med at fortælle, at bestyrelsen arbejder på at forbedre 

kommunikationen både med børnehjemmet, med børnene og med de udslusede børn. Det foregår 

bl.a. via Facebook. 

 På det seneste har [journalist] Georg Zeuten været på besøg på 

børnehjemmet. George vil gerne lave et filmprojekt, hvor børnene indgår. Bestyrelsen regner med, at 

Georg kommer på medlemsmødet til efteråret og fortæller om projektet. 

 Gunvor nævnte, at Viktors farmor arrangerer en medlemsrejse til 

Etiopien i efteråret. 

 Til sidst understregede Gunvor, at vi gerne vil sende flere penge til 

børnehjemmet. Hun takkede medlemmerne for støtten og opfordrede til at udbrede kendskabet til 

foreningen. 

Herefter var der debat om beretningen. Her blev følgende bl.a. nævnt: 

 Der var positive kommentarer vedrørende festen. 

 Nogle spurgte, om man kunne hæve kontingentet fra de nuværende 

100,-, så der kommer flere penge ind. Der var forskellige holdninger til dette. Nogle synes det var en 

god idé, andre nævnte, at det lave kontingent er fastlagt, så foreningen nemmere kan opretholde de 

300 medlemmer, der skal til for at bidrag til foreningen er fradragsberettigede. 

 En forslog, at der blev afholdt et forboldarrangement med henblik på at 

indsamle penge. Gunvor opfordrede i den forbindelse andre end bestyrelsen til at være aktive. 

 Der var en snak om børnenes trivsel, hvor bestyrelsen bla. blev 

opfordret til at sørge for, at børnene fik nogle af de æg, hønsene lægger. 

 Gunvor nævnte, at ”mikrolån” var en mulighed for at støtte de børn, der 

udsluses fra børnehjemmet. 

Beretningen blev herefter godkendt 

5) Regnskab 

Kassereren Lissi Heiberg gennemgik regnskabet. Der har været et underskud på 30.000,- i 2014, hvilket ikke 

kan anses som tilfredsstillende. 

Regnskabet blev godkendt 

6) Budget 

Bestyrelsesmedlem Henning Hansen gennemgik budgettet. Budgettet svarer til det budget, der var for 2014. 

Bestyrelsen er generelt bekymrede for, om vi fortsat kan yde den nødvendige støtte til børnehjemmet. 

På medlemsmødet i efteråret vil bestyrelsen fremlægge et halvårsregnskab. 

Budgettet blev godkendt. 

7) Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet nogen forslag. 

8) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 

Henning Hansen og Lissi Heiberg var på valg som bestyrelsesmedlemmer – begge ønskede at genopstillet. 



Begge blev valg enstemmigt 

Shewit T Desta og Monica Selassie var begge på valg som suppleanter. Begge ønskede genvalg 

Begge blev valgt enstemmigt. 

9) Eventuelt 

Gunvor takkede kagebagerne  

Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro og orden. 


