
Referat af bestyrelsesmøde i ”Ethiopiens børn” - 16. maj 2006 hos Jens 
Bencke 
 
Til stede: Jens Bencke, John Engel, Gunvor Vestergaard, Lissi Hejberg og Henning Hansen – 
afbud fra Merete Borker, som havde brækket hoften. 
 
Jens blev valgt til dirigent og Henning til referent. 
 
Dagsorden: 

 
1. Godkendelse af referat fra sidste møde: Godkendt! 
 
2. Kort status: Lissi meddelte at der nu er 77 tilmeldte donorer – vældig fint! 
 
3. Vedtægter: Vedtægterne er nu vedtaget, idet der ikke er kommet indsigelser fra deltagerne i den 
stiftende generalforsamling. Revisoren har også gennemset vedtægterne og har ikke haft 
kommentarer. 
 
4. Bankkonto: Lissi er ved at oprette en bankkonto i Den danske Bank. Vi afleverer nu underskrevne 
vedtægter til banken, så formalia er i orden. Lissi tilmelder os Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Lissi 
tilmelder os PBS, så folk kan betale via PBS. Det skal undersøges om banken i Ethiopien er OK! 
via Den Danske Bank. Det vil koste ca. 100 kr. pr. transaktion i Den Danske Bank og måske 300-
400 kr. i den Ethiopiske bank. Det skal undersøges om gebyret kan reduceres. 
 
5. Kontrakt med børnehjemmet: Vi gennemgik den tilsendte kontrakt nøje. Birgitte Borker (jurist) 
har også gennemlæst vedtægtsudkastet. Vi vil gerne have vores danske navn på forsiden. Desuden 
var der en række andre kommentarer. Vi besluttede at Henning laver et nyt udkast, som vi prøver at 
få med en kurer på fredag eller lørdag. Lissi, Henning og Jens skriver under. De første penge afgår 
1. september 2006 og betalingerne skal foregå halvårligt. 
 
6. Hjemmeside og folder: Hans og Sune er i gang (eller skal i gang) med hjemmesiden og en folder. 
 
7. Flere donationer: Der er kommet 17 nye donorer siden sidst på baggrund af en rykker hos nogle 
af Lissis og Hennings bekendte. Vi laver et nyt initiativ, når der foreligger en folder og en 
hjemmeside. 
 
8. Fundraising: Merete var desværre syg. Hun arbejder videre med fundraising – håber vi. Lissi har 
søgt dynelarsen, men fået et høfligt afslag. 
 
9. Ethiopiske foreninger: Gunvor har fundet en forening – Dansk-Ethiopisk venskabsforening. Men 
de har ingen hjemmeside. Gunvor orienterer dem om vores forening. 
 
10. Oplysningsarrangement: Vi vedtog at afholde et arrangement i Politikens Hus den 18. august. 
Karsten Blauert kontaktes for lokalelån. Der skal vises film, lysbilleder, spises mad, høres musik og 
samles penge ind. Abraham skal involveres så snart kan kommer til landet i slutningen af juni. 
 
11. Næste møde: 27. juni kl. 19,30 hos John Engel Wildersgade 2B, 2.th. (mobiltlf. 21 73 11 93). 


