
Etiopiens Børn 

Referat af Bestyrelsesmøde 22. august 2018 

 

1. Godkendelse af sidste referat 

• Sidste møde i bestyrelsen var med Meheretab, der er ikke referat fra dette møde. 

2. Bestyrelsesposter 

Bestyrelsen konstituerede sig med følgende poster: 

• Formand: Gunvor 

• Kasserer: Lissi 

• Sekretær: Henning 

• Facebook og Hjemmeside: Monica og Shevit 

Herudover består bestyrelsen af Claus og som ny suppleant: Leyla 

3. Opfølgning på generalforsamling 

• De ændrede vedtægter er underskrevet 

• Der var meget få deltagere på generalforsamlingen, måske fordi den lå på et ret sent tidspunkt i 

maj. 

Vi havde en snak om Facebook og hjemmeside – vi skal prøve at lægge noget op noget oftere end nu, 

herunder fx rapporter fra Meheretab. Monica, Shewit og Leyla laver et udkast. 

4. Medlemmer og økonomi 

• Der er samme antal medlemmer som sidst 

• Der er 159.183,- på kontoen incl. 50.000,- i fondsmidler 

• Vi overvejer tilbagebetaling af fondsmidler ved næste møde, hvis ikke vi har fået en 

tilfredsstillende melding fra børnehjemmet på forbrug af de fondsmidler, de allerede har 

modtaget, Gunvor har bedt Meheretab undersøge det samt undersøge om det kunne være 

relevant at bruge de resterende midler til  vandrensning og solceller. 

5. Nyt fra børnehjemmet 

• Meheretab er i Mekele i øjeblikket og vi forventer en rapport i løbet af kort tid. 

• Shewit skal snart til Mekele. Gunvor udarbejder en liste med spørgsmål, som Shewit skal 

undersøge, når hun besøger børnehjemmet. 

• Flere af børnene er blevet studenter eller har gradueret fra universitet denne sommer 

• Der er gang i havearbejdet 



6. Arrangementer i dette år 

• Fodboldturnering. Shewit undersøger, om der er mulighed for at benytte en hal i april 2019 

• Der afholdes et medlemsmøde i november (den 21,). Finn Rasmussen fra IMS fortæller om deres 

arbejde med at støte den fri presse i Etiopien og Shewit fortæller om sit besøg på 

børnehjemmet.  

• Vi satser på at holde fest i starten af februar med samme koncept som sidste år (mad/banko). 

Gunvor undersøger muligheden for at låne lokaler.. 

• Der afholdes generalforsamling i maj – tidligere end i år 

7. Evt. 

• Vi skal have et stempel – Claus undersøger 

• Næste møde er den 9. oktober hos Shewit 

 


