
 

Referat af bestyrelsesmøde den 15. august 2006  
 
Sted: Hos Lissi & Henning 
 
Til stede: Jens, John, Gunvor, Lissi og Henning. Desuden var Abraham med til mødet. 
 
Dirigent: Jens, Referent: Henning 
 

1. Referatet fra sidste møde blev godkendt. 
 

2. Status. Vi har fået en flot hjemmeside: www.ethiopiensboern.dk (Tak til Hans og Sune). Der 
er indbetalt 34.240 kr. på kontoen i Danske Bank af 44 personer. Alle er donorer og indtil nu 
har kun en person alene status som medlem. Der er 100 personer, som har givet tilsagn om 
at støtte foreningen. Abraham har desuden en liste med 23 nye navne fra hans netværk, 
ligesom han planlægger at kontakte yderligere 17 personer – Flot! 

 
3. Der er nogle personer, som ikke har internet og email. De bedes kontakte Lissi, så det kan 

aftales hvordan de vil kontaktes og indbetale deres beløb.  
 

4. Vi mangler stadig ca. 30.000 kr. til at sende af sted 1. september. Vi håber en ny 
henvendelse i forbindelse med arrangementet i Politikens Hus den 6. september, vil få flere 
til at betale. Hvis vi har udsigt til at nå 65.000 kr. i forbindelse med Politiken-arrangementet, 
vil vi udskyde afsendelsen af pengene lidt. 

 
5. Arrangementet i Politikens Hus den 6. september er ved at være på plads. Vi kan ikke 

servere ethiopisk mad, men Karsten Blauert giver et gratis glas vin, øl eller vand og man kan 
købe en sandwich på stedet. Jens sørger for at arrangementet bliver annonceret under gratis 
arrangementer i Politiken ca. 25. august. Henning og Jens rykker Hans og Sune for trykning 
af ”postkort” om foreningen, som helst skal være klar den 6. september. Gunvor og Lissi 
laver nogle hurtige ”flyers” med arrangementet, som kan deles ud til interesserede. 

 

6. Programmet for 6. september. Kl. 19.00 – 20.30. Gratis adgang. Politikens Hus. Der kan 
købes sandwich. Drikkevarer gratis. 

1. Velkomst og indledning. Formanden for foreningen Jens Bencke. 
2.  Abraham Alemayehu fortæller om børnehjemsprojektet i Ethiopien og viser billeder. 
3. Video-film fra børnehjemsprojektet. 
4. Knud Vilby fortæller om Ethiopien og bistand. 
5. Afslutning 

  
7. Lissi sender en email til alle på donorlisten med annoncering af arrangementet og opfordring 

til at betale donationer. 
8. Henning, Jens og Lissi undersøger mulighederne for at få journalister til at lave en 

avishistorie om foreningen og dens arrangement. 
9. Til foråret vil vi afholde et større arrangement med etnisk mad og musik og dans. 
10. Lissi spørger Merete om hvordan det går med ansøgninger til fonde. 
11. Henning, Jens og Lissi skal have kursus i opdatering af hjemmesiden hos Hans og Sune. 
12. Næste møde: Onsdag den 20. september kl. 20,00 hos Gunvor: Ryesgade 62, lejl. 52. 



 


