
 
 
 

 

Generalforsamling 
 

Onsdag den 23. april 2014 kl. 18.00 

 
Københavns åbne Gymnasium, Sjælør Boulevard 133 

 
 

 
Dagsorden: 
 

1. Velkomst ved formanden 

2. Valg af dirigent 
3. Valg af referent 
4. Bestyrelsens beretning 

5. Regnskab 
6. Budget 

7. Indkomne forslag - Bestyrelsen foreslår uddannelsesfonden nedlagt. Lissi 
foreslår sidste frist for generalforsamlingen udskydes til slutningen af maj (nu 
er det april) 

8. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: John Engel og Søren Geckler er på valg og 
ønsker ikke genvalg. Gunvor Vestergaard er på valg - genopstiller. 

9. Valg af suppleanter: Lisbet Borker og Monica Selassie er på valg – begge 
genopstiller 

10.Eventuelt 

 
Efter generalforsamlingen er der samvær og der serveres etiopisk mad – pris 

100 kr. Vand, øl og vin kan købes til rimelige priser.  



Referat af generalforsamling i Etiopiens Børn onsdag d. 23. april 
2014 kl. 18 på Københavns Åbne Gymnasium. (38 deltagere) 

 
DAGSORDEN: 
 

1. Velkomst ved bestyrelsens formand, Søren Geckler. 
 
2. Valg af dirigent. Povl Erik Brøndgaard blev valgt. 

 
3. Valg af referent. Lisbet Borker blev valgt. 

 
4. Bestyrelsens beretning. Formanden, Søren Geckler, indledte med at komme med 

uddybende kommentarer til punkterne i bestyrelsens skriftlige beretning, som var 
udsendt til alle medlemmer. Som varslet i beretningen blev der gjort ekstra meget ud 
af punkterne om ’bedre mad’-projektet og projektet med at forbedre de sanitære 
forhold på børnehjemmet. Det skete ved, at Henning Hansen viste og kommenterede 
billeder fra disse to projekter. Per Geckler, som senest var i Mekele i efteråret 2013, og 
som med mandat fra bestyrelsen fulgte op på bl.a. flg. punkter: adoption, udslusning af 
de ældste børn, personaleforhold, kommunikation, ’bedre mad’-projektet og sanitets-
projektet, kommenterede yderligere på disse punkter. 

 
Formanden afsluttede beretningen med at takke Marianne Lundemark Andersen og 
Per Geckler for deres store arbejde med ’bedre mad’-projektet, Per Geckler  for den 
store indsats i forbindelse med hans ovenfor nævnte besøg på børnehjemmet, 
Abraham for hans store arbejde med tilsyn og rapportering, KANA—fonden for støtte 
til ’bedre mad’-projektet, Thunes Legat for støtte til sanitets-projektet, medlemmerne 
for deres altid trofaste støtte, de fremmødte medlemmer og dem, som havde lavet 
aftenens etiopiske mad.  
 
En diskussion af beretningen sluttede med, at forsamlingen opfordrede bestyrelsen til 
med passende mellemrum at foretage tilsynsrejser til Etiopien/Mekele/børnehjemmet 
for på den måde at følge tættere op på udviklingen. 
 
Beretningen blev vedtaget. Et enkelt medlem valgte ikke at stemme.  

 
 

5. Regnskab. Fremlæggelse af regnskabet ved kassereren, Lissi Hejberg Petersen. 
Årsrapport fra revisoren blev ligeledes fremlagt. Regnskabet blev enstemmigt 
godkendt. 

 
6. Budget. Forslag til budget blev fremlagt af sekretæren, Henning Hansen. Med den 

tilføjelse, at det anbefales, at bestyrelsen foretager tilsynsrejser til børnehjemmet med 
passende mellemrum, og at rejseudgifter til dette formål skal indgå under punktet 
’projekter’, blev budgettet enstemmigt vedtaget. 

 



7. Indkomne forslag. Lissi Hejberg Petersen havde stillet forslag om en 
vedtægtsændring, som har til formål at give revisoren længere tid til revision af vores 
regnskab. 
Nuværende formulering: ”§4 Der afholdes ordinær generalforsamling i foreningen en 
gang om året inden udgangen af april. Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af 
dagsorden med 2 ugers varsel.” 
Foreslås ændret til: ”§4 Der afholdes ordinær generalforsamling i foreningen en gang 
om året inden udgangen af maj. Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af 
dagsorden med 2 ugers varsel.” 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Claus Syberg Henriksen,  
     Gunvor Vestergård og Lisbet Borker blev valgt. 
 
9. Valg af suppleanter. Monica Selassie og Shewit Desta blev  
      valgt. 
 
10. Evt.  Per Geckler opfordrede til, at det første møde i den nye  

                bestyrelse kommer til at foregå sammen med den gamle  
                bestyrelse og starter med en evaluering af de sidste to års  
                bestyrelsesarbejde 
 
                Et medlem opfordrede til igen at arrangere en medlemsrejse til  
                Etiopien med besøg på børnehjemmet. Gunvor Vestergård  
                lovede at tage kontakt til ”Viktors Farmor”, som arrangerede  
                medlemsrejsen i efteråret 2012. 
 
               Henning Hansen takkede på bestyrelsens vegne Per Geckler og  
               Marianne Lundemark Andersen for det store arbejde med mad- 
               projektet m.m. og overrakte dem hver en boggave.  
               Endvidere takkede Henning Søren Geckler og John Engel for  
               deres store arbejde i bestyrelsen, og de fik ligeledes overrakt en 
               boggave hver. 
 
 
         København, d. 5/5 2014 
         Lisbet Borker 



 
 

Bestyrelsens skriftlige beretning 2013-2014. 

 
Bestyrelsen har i det forgangne år især arbejdet meget konkret med opfølgning på beslutningerne 
fra generalforsamlingen i 2013. 
 
Kort opsummeret erkendte vi på sidste års generalforsamling, at vi ikke havde tilstrækkelig klarhed 
over børnehjemmets samlede økonomi, men dog et indtryk af at vores bidrag slet ikke var 
tilstrækkeligt til at dække den samlede drift – om end en stor del af det.  
 
Vi var også blevet opmærksomme på at bidrag fra adoptionsorganisationer hidtil havde spillet en 
stor rolle, men at sådanne bidrag ville forsvinde som en konsekvens af vores beslutning om at 
lukke for adoptioner fra børnehjemmet. 
 
Endelig stod vi midt i ’bedre mad’ projektet med en erkendelse af, at vi nok havde fat i noget 
rigtigt, men at det krævede opfølgning og behov for omfattende ledelsesopbakning og – nærvær. 
 
Vi besluttede derfor en strategi for 2013-14. I det følgende kommenteres strategipunkterne 
enkeltvis. 
 
På generalforsamlingen vil vi uddybe nedenstående, men kort kan opsummeres: 
 

a. Løbende rapportering vedr. børnehjemmets samlede økonomi, jf. ny budgetopstilling 

 
b. Yderligere orientering vedr. andre bidragydere til børnehjemmet. Vi håber at det inden 

generalforsamlingen lykkes at få opgjort de samlede indtægter og udgifter i henhold til den 

aftalte budgetopstilling, herunder at få oplysning om andre bidrag end vores til 

børnehjemmet. Vi har stillet det som betingelse for fremsendelse af næste halvårsbidrag, 

at vi får disse oplysninger. 

 
c. Løfte om at andre aktiviteter ikke uden aftale finansieres af børnehjemmet. Efterlevelsen 

heraf er en af grundene til, at vi står så stejlt på a og b ovenfor.    Vi ønsker at se et 

regnskab for børnehjemmet adskilt fra HAB’s samlede ’koncernregnskab’, så vi fx kan se, at 

vi kun bidrager til lønudgifter til dem, der arbejder fuldtids på børnehjemmet. 

 



d. Bestyrelsen ønsker tilstedeværende ledelse/management i forhold til børnehjemmet. Vi 

har kommunikeret vores ønske, men har ikke opnået synlige resultater. Jf. også nedenfor. 

 
e. Etablering af en direkte elektronisk kommunikation med børnehjemmet. Vi har etableret 

en kanal, men er ikke tilfreds med, at det kun i meget beskedent omfang er lykkedes at 

modtage svar. 

 
f. Opfølgning på ’bedre mad’ projektet, inkl. forbedret hønse- og kodrift . Det har været årets 

skuffelse, at dette vigtige projekt ikke har fået den fornødne ledelsesmæssige opbakning 

på børnehjemmet. Trods en meget stor indsats fra Per og Marianne er det foreløbigt ikke 

lykkedes at få forankret projektet med inddragelse af lokal ekspertise og ledelsesmæssig 

opbakning. Vi har derfor måttet nedjustere vores ambitionsniveau. 

 
g. Prioritering af indsats vedr. akutte sanitære problemer. Vi vil via fondsmidler søge penge til 

omfattende forbedring af sanitære forhold. Det har til gengæld været årets store succes, at 

vi fik bevilget støtte fra Thunes Legat og Kana-fonden og senere har fået realiseret et 

byggeprojekt til forbedring af de sanitære installationer. Vi er fondene meget 

taknemmelige og takker også Per for en stor, succesrig indsats med byggestyringen. 

 
h. Prioritering af indsats vedr. akutte individuelle problemer hos visse børn.  

 
i. Vi vil i øvrigt via medlemmer, hjemmeside mv søge midler til psykologhjælp, madprojektet 

og bistand til enkelte børn. Vi har foreløbig nedprioriteret sådan projektorienteret indsats, 

til fordel for en stabilisering af den daglige drift, men har på forskellig måde søgt at følge 

op på nogle af de mest udsatte børns problemer. 

 
j. Vi vil meddele at vi allerede i indeværende år vil aflægge børnehjemmet et 

opfølgningsbesøg. Det var planlagt at formanden sammen med Per skulle besøge 

børnehjemmet i oktober. Formandens deltagelse måtte aflyses pga. en knæoperation, og 

Per blev i stedet udstyret med nogle klare mandater og bemyndigelser af bestyrelsen. 

Bestyrelsen er Per meget taknemmelig for et meget stort arbejde, som har medført, at vi er 

nået et meget langt skridt videre i vores forståelse af hvilke muligheder og begrænsninger 

der gælder for vores arbejde.  

 
Bestyrelsen evaluerede på sit møde i januar ovenstående erfaringer.  Vi nåede i enighed til en 
erkendelse af, at det, med de ressourcer vi har til rådighed, næppe er muligt at realisere projekter, 
der ikke er lokal efterspørgsel efter på børnehjemmet. Vi har derfor indtil videre indstillet at søge 
midler til og søge at gennemføre særlige projekter på eget initiativ.  Vi vil koncentrere os om 
bidrag til den daglige drift. 
 
 



Bestyrelsen har i øvrigt besluttet at anvende de resterende midler i uddannelsesfonden til at 
støtte udslusning af 9 af de ældre børn på børnehjemmet. Vi nedlægger herefter den særlige 
uddannelsesfond hvor der har skullet søges særskilt om midler.  Vi vil i stedet fortsat støtte 
udslusning og uddannelsesformål via den almindelige drift. 
 
Bestyrelsen har også besluttet ikke at plage Abraham med at skulle lave flere særlige rapporter til 
os. Vi har været meget glade for dem vi har fået og takker Abraham for hans store arbejde. Vi 
håber, at Abraham kan hjælpe os til at finde en lokal etiopier som kan være vores lokale 
repræsentant og hjælper, men håber derefter at kunne overlade Abraham til et velfortjent otium. 
 
Organisatorisk. 
 
Foreningen har pr. 19. marts 302 medlemmer.  
 
Bestyrelsen har holdt 5 bestyrelsesmøder.  Per og Marianne har deltaget i henholdsvis 4/3 af de 5 
møder.  
 
I december udsendtes et jule/nytårsbrev til alle medlemmer. 
 
Vi har fortsat arbejdet med at forbedre hjemmesiden. Den nye hjemmeside er ved at tage form. Vi 
regner med at den er færdig til maj. Hjemmesiden er blevet til med hjælp fra Lasse Palludan og 
Allan Petersen, som har stået for kodninger og hjemmesidens opsætninger. Vores nye logo og 
baggrundsbillede er lavet af Matylda Rasmussen. Baggrundsbilledet er en tegning af børnene fra 
børnehjemmet. 
 
Vi har efter ansøgning, og med stor taknemmelighed, modtaget 110.000 kr. i støtte fra Thunes 
Legat til ovennævnte projekt vedr. forbedring af børnehjemmets sanitære installationer. Vi 
redegør nærmere for projektet, bl.a. med billeder, på generalforsamlingen og senere på 
hjemmesiden. 
 
Vi har ligeledes igen - og igen med stor taknemmelighed - fra KANA-fonden, efter ansøgning, 
modtaget 35.000 kr. til opfølgning på ’bedre mad’ projektet. Pengene er dels anvendt til, og i 
forbindelse med, Pers rejse, dels til forbedring af køkkenforholdene. Også dette kan der høres 
mere om på generalforsamlingen og derefter ses mere om på hjemmesiden. 
 
Tak til alle medlemmer og tak til alle der har bidraget ekstra med indsats eller penge. 
 
På bestyrelsens vegne /Søren Geckler 



30. marts 2014 

Forslag til generalforsamling i Etiopiens Børn 2014 
 
 Jeg gerne foreslå en vedtægtsændring (som vores revisor har foreslået). Det 
handler om at vi nu skal afholde generalforsamling inden udgangen af april - 
det ændres til udgangen af maj. Det skyldes at der er for kort tid til revision, 
når vores regnskabsår løber indtil 31. marts, og der ofte er påske i april. 
 

§4 Der afholdes ordinær generalforsamling i foreningen en gang om året 
inden udgangen af april. Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af 
dagsorden med 2 ugers varsel. 

Ændres til: 

§4 Der afholdes ordinær generalforsamling i foreningen en gang om året 
inden udgangen af maj. Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af 
dagsorden med 2 ugers varsel. 

 

Hilsen 

Lissi Hejberg 

 
 


