
Generalforsamling i Etiopiens Børn 

Tirsdag d. 29. maj 2018 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 suppleant 

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 formandens beretning med at overrække en varm hilsen fra 

Abrahams nevø, Mehretab, som for tiden skriver phd i Holland, og som aflagde besøg i København  

d. 26. – 28. maj. Mehretab, som boede hos Lissi og Henning, fik i den forbindelse bl.a. lejlighed til 

at besøge Abrahams grav og til at møde bestyrelsen. Han er den helt rigtige person i forhold til 

vores kommunikation med børnehjemmet, og vi er meget taknemmelige over, at han har villet 

påtage sig opgaven efter Abraham. 



Gunvor fortalte, at tingene lige nu kører i en fast og stabil rytme på børnehjemmet i Mekele.  

Børnene har det fint og kommer godt videre i livet til uddannelse og familiedannelse. 

Inflation og kraftig devaluering i Etiopien for tiden (devaluering på 35% bare i løbet af det seneste 

år) får priserne til at stige, og det samme gælder lønningerne, hvilket betyder, at det ofte er 

vanskeligt af få ansat de helt rigtige folk – men børnehjemmet klarer sig trods disse udfordringer 

pænt. 

Haven er de ved at få styr på. Der er blevet ansat en tidligere landmand, som bl.a. er ved at få bugt 

med en meget aggressiv form for ukrudt, som i længere tid har voldt store problemer. 

Kartoffeldyrkningen er i år gået så fint, at man har kunnet sælge en del kartofler. 

I foreningen går det også godt og stabilt. Vi har godt og vel 300 medlemmer, og vi har også i år 

skaffet en del fondsmidler, som er gået til konkrete projekter på børnehjemmet. Bl.a. har vi fået 

50.000 kr. af Den Nissenske Familiefond. En del af disse midler er dog gået til hjælp til 

handicappede børn og til kørekort til en af de unge, som behøvede et sådant for at få et bestemt 

job. Vi overvejer at anvende resten af pengene til solceller (det er Mehretab i gang med at hjælpe 

os med at undersøge), så børnehjemmet på den måde kan spare udgifter til elektricitet. 

Lissi Hejberg supplerede med at fortælle om støtte andre steder fra, bl.a. fra ”Fortagsomhed” 

(2000 kr.) og fra Københavns Åbne Gymnasium, som vil støtte os med 500 kr. pr. måned. 

Gunvor Vestergaard fortalte endvidere om de arrangementer, som bestyrelsen har planlagt for 

den kommende sæson: Gentagelse af vores succesfulde medlemsfest, i begyndelse af 2019, 

afholdelse af fodboldfestival til efteråret 2018 og en medlemsaften i november 2018. 

Monica Selassie fortalte til slut om et bogprojekt, som hun er tovholder på. Det sker i samarbejde 

med forlaget Meloni og skal munde ud i udgivelsen af en børnebog med fokus på Etiopien. 

Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 

Ad 3:  

Kassereren, Lissi Hejberg , 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 Lissi Hejberg og efterfølgende vedtaget enstemmigt. 



Ad. 6:  

Bestyrelsen havde foreslået nogle mindre vedtægtsændringer, som Lisbet Borker kort redegjorde 

for, og som især handler om at få rettet en inkonsekvens i forbindelse med antallet af siddende 

bestyrelsesmedlemmer og antallet af bestyrelsesmedlemmer på valg hvert andet år.  Endvidere 

gik et rettelsesforslag på, hvad der skal ske med foreningens midler, hvis foreningen opløses. 

Efter en kortere debat om ordlyden i et enkelt af ændringsforslagene, blev ændringerne 

enstemmigt vedtaget (de ajourførte vedtægter kan ses på foreningens hjemmeside). 

Ad. 7: 

Inden valg af medlemmer til bestyrelsen fremlagde Gunvor Vestergaard bestyrelsens ønske om at 

udvide antallet af medlemmer i bestyrelsen fra 5 medlemmer til 7 medlemmer, bl.a. af hensyn til 

behovet for ekstra arbejdskraft. En sådan udvidelse kan ske inden for rammen af foreningens 

vedtægter. For at sikre, at der herefter er 4 medlemmer på valg i lige år og 3 medlemmer i ulige år, 

foreslog bestyrelsen endvidere, at det ene af de to ekstra medlemmer i denne omgang vælges for 

kun ét år.  De forsamlede medlemmer erklærede sig tilfredse med denne ordning. 

Valgresultatet blev, at Gunvor Vestergaard, Claus Syberg Henriksen og Lisbet Borker blev genvalgt 

for to år, Monica Gabre Selassie blev nyvalgt for to år, og Shewit Desta blev nyvalgt for ét år. 

Ad. 8:   

Leila Saud Abdulkadir blev valgt som suppleant. 

Ad.9: 

Formanden og dirigenten takkede for et godt møde og rettede også en tak til de medlemmer, som 

havde medbragt kager – og dejligt etiopisk brød. 

 

København, d. 14/6-18, Lisbet Borker 

 

 

 

 

 

 


