
 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen Ethiopiens børn den 20. 
september 2006. 
 
Sted: Hos Gunvor (med hjemmebag og god beværtning) 
 
Til stede: Jens Bencke, Lissi Hejberg, Abraham Alemayehu, John Engel, Gunvor Vestergaard og 
Henning Hansen 
 
1. Ingen bemærkninger til referatet fra sidste møde. 
 
2. Arrangementet i Politikens Hus den 12. september var en stor succes. 60-70 mennesker var til 
stede – både ethiopere og danskere. Gode indlæg fra Jens Bencke, Abraham Alemayehu og Knud 
Vilby. Postkortene kom til tiden og blev delt ud. En stor tak til Karsten Blauert for lån af lokale og 
gratis vand og vin. 
 
3. Økonomi: Der var 62.064 kr. på kontoen – vi sender pengene når vi har 65.000 kr. 90 donorer 
havde betalt et større eller mindre beløb, mens 23 endnu ikke har betalt noget, selv om de har givet 
et tilsagn. Vi gennemgik donorlisten og aftalte hvem, der skal rykke hvem. 
 
Vi har behov for at få en oversigt over indbetalingerne i fremtiden, derfor vil Lissi lave et brev til 
donorerne, hvor de skal angive beløb og betalingstidspunkt. Desuden opretter Lissi et regneark, så 
hun hele tiden kan følge hvem, der har betalt hvor meget.  
 
4. Hjemmesiden bør ajourføres og der bør være flere billeder. Gunvor havde en række billeder fra 
Politikens Hus, som overlades til Hans. Flere mente desuden hjemmesiden burde være mere 
dynamisk. Det ville være godt med nogle links til information om Ethiopien. Desuden skal det 
undersøges, hvordan vores hjemmeside kan komme tidligere op på google-søgninger. Henning og 
Jens kontakter Hans og Sune omkring hjemmeside-spørgsmålene. 
 
5. Der planlægges fire henvendelser til donorerne om året. a) Snarest en meddelelse om 
pengeafsendelse og betalingsplan, b) En meddelelse til jul med en rapport fra Abraham om 
børnehjemmet og evt. en kampagne for at hverve nye donorer, c) til foråret annoncering af en fest 
og rapport fra Abraham, d) et sommerbrev. Desuden indlægges et nyhedsbrev fra Jens på 
hjemmesiden. 
 
6. Vi skal have gjort noget ved fund-raising. John vil foretage nogle sonderinger og Gunvor vil se 
nærmere på fonds-håndbøger o.l.  
 
7. Abraham rejser til Ethiopien den 16. oktober og kommer tilbage til foråret. Han vil besøge 
børnehjemmet. 
 
8. Næste møde: Torsdag den 9. november kl. 20.00 hos Jens Bencke, Slotsvej 46. 
 
Referent: Henning Hansen 


