
 

Referat af bestyrelsesmøde i Etiopiens Børn – 9. januar 2020 

 

Til stede: Gunvor, Lissi, Monica, Shewit og Henning (referent) 
 
 
Dagsorden: 

 
1.Godkendelse af referat 

2. Medlemmer og økonomi. 

3.Nyt fra børnehjemmet 

4.Ny bankforbindelse – hvor er vi? 

5.Etiopienbogen 

6.Evaluering af vores aktiviteter i efteråret 

7.Medlemsmødet d.28/1 

8.Aktiviteter foråret 2020 

9.Evt. 

Ad 1: Referat af sidste møde godkendt. 

 

Ad 2: Medlemmer og økonomi.  

Der står 205.151 kr. på foreningens konto i Danske Bank. Der skal sendes penge (50.000 kr.) i februar. 

Der er kommet fire nye medlemmer. 

Der er kun solgt ca. 20 kalendere og det går også trægt med at sælge T-shirts. Til gengæld er der solgt mange 

bøger og små plakater. Vi må overveje om det er umagen værd at lave kalendere i fremtiden. 

 

Ad.3:Nyt fra børnehjemmet 

Vi har fået en rapport fra vores repræsentant i Mekelle – Mehretab. Han fortæller at solcelleprojektet er 

færdiggjort. Det giver strøm til ca. 70 lampesteder, men desværre ikke til madlavning. Vi beder om 

kvitteringer og foto af projektets resultater, som vi kan sende til KANA-fonden, som har betalt for 

solcelleprojektet. Vi mangler også halvårsregnskab. Vi besluttede, at vi ikke betaler næste rate før vi har fået 

regnskab og kvitteringer. Gunvor beder Mehretab meddele det til Fikre. 

Af rapporten fremgår det også, at der er kommet 5 nye børn, mens 4 store børn er udsluset fra børnehjemmet. 

Blandt de nye børn er der 3 blinde og handicappede. Spørgsmålet er om børnehjemmet kan blive ved med at 

have mange blinde og handicappede – det kræver flere ressourcer. Det er glædeligt, at de udslusede store 

børn har fået arbejde og uddannelse. 

 

Ad.4:Ny bankforbindelse 

Henning har undersøgt mulighederne for at oprette foreningskonto i Merkur. Desværre er Merkurs tilbud 

ikke attraktivt, fordi det er for dyrt både i oprettelse og drift plus negativ rente på 0,75 %. Lissi spørger ’Lån 

og Spar’ om betingelser, mens Monica spørger Ringkøbing Landbobank.  

 

Ad. 5.Etiopienbogen  

Der har været stor interesse for bogen om Etiopien, som Monica og Matylda har skrevet og som Thomas 

Meloni har trykt. Der er solgt ca. 180 bøger indtil nu. Der er trykt nogle plakater i tilknytning til bogen, og 

der er også solgt en del af de små plakater. Til gengæld er der ikke solgt så mange af de store plakater. 

 

 

Ad. 6.Evaluering af vores aktiviteter 

Vi gennemførte en kort evaluering af vores aktiviteter i 2019.  



Fodboldturneringen var en succes med mange deltagere, men den tog for lang tid og mange deltagere var 

forsvundet til finalen. Næste turnering bør afvikles på fx 3 timer, og på flere mindre baner. Kan afholdes sidst 

i marts – gerne en søndag. 

Støttefesten i november var også en succes med mange deltagere og blev afholdt et nyt sted (Kapelvej). Men 

næste gang skal vi organisere oprydning og det ”sure” arbejde bedre. Det skal ikke kun hænge på de 

etiopiske kvinder, som også har lavet maden. Vi kan eksempelvis spørge nogle af medlemmerne på forhånd, 

om de vil give en hånd med oprydning mv. 

Workshoppen i Kulturhuset i Valby var også meget vellykket, med en del børn og forældre. Det var et stort 

arbejde for Monica, Shewit og Leila. Næste gang skal det måske afholdes på Amager eller Nørrebro og 

måske kan vi få etiopiske restauranter til at stå for maden. 

Vi talte om et bedre samarbejde med Etiopiensforeningen, som har mange medlemmer med adopterede 

etiopiske børn. De har spurgt om vi vil optræde på deres møde – det har vi gjort før. Monica og Shewit 

kontakter Etiopiensforeningen. 

 

Ad. 7: Medlemsmødet d.28/1 kl. 19.00 

Der er sendt invitationer ud til medlemsmødet 28. januar. Det holdes i Grænseforeningen. Lissi og Henning 

sørger for kaffe og sodavand og småkager. Monica køber gaver til oplægsholdere og optrædende. Vi mødes 

senest kl. 18.30. 

 

Ad. 8: Aktiviteter foråret 2020 

Vi talte om aktiviteterne i 2020 under punkt 6. Regner med at gentage de samme aktiviteter, som i 2019. 

 

Ad. 9.Evt. 

Generalforsamlingen blev fastsat til 19. maj 2020. 

Næste bestyrelsesmøde bliver 5. marts kl. 19.00 hos Shewit - Frederikssundsvej 92D, 3.sal. Måske vil 

Shewits mor lave mad til os – så bliver det i Høje Gladsaxe. 


