
Referat af bestyrelsesmøde i Ethiopiens Børn den 22. februar 2007  

Sted: John Engel (med dejlig tærte) 
Til stede: John, Jens, Lissi og Henning (referent) – afbud fra Gunvor. Merete var bortrejst. 
 

1. Referatet fra sidste møde var desværre ikke blevet rundsendt. Men det blev oplæst og 
godkendt. 

2. Status er, at der står 42.622 kr. på vores konto i Danske Bank. Vi mangler altså 22.388 kr. 
for at kunne sende næste portion penge i april. Men siden sidste møde har vi fået 7 nye 
donorer. Vi vurderer, at vi har brug for mindst 20 donorer yderligere for at kunne opfylde 
vores målsætning om at sende 130.000 kr. om året til børnehjemmets drift. Alle skal gøre en 
indsats for at skaffe nye donorer og medlemmer. 

3. Henning har søgt Tips- og Lottomidler. I den anledning har bestyrelsen udarbejdet et budget 
for 2007. Der har været nogle problemer med at oprette en NEM-konto, men det er nu i 
orden. Vi er også blevet registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som forening og fået et 
CVR-nummer. Vi får besked fra Tips- og Lottomidlerne i juni 2007 – det bliver spændende 
om vi får de ansøgte ca. 65.000 kr. 

4. Vi talte endnu en gang om hjemmesiden. Vi vil gerne have lavet links til relevante 
hjemmesider om Ethiopien og Tigray. Desuden vil vi gerne have billeder på hjemmesiden. 
Vi besluttede at bruge kalenderens billeder, som månedens billede på vores hjemmeside. 

5. Abraham er ved at udarbejde en rapport fra børnehjemmet. Han har netop meddelt at han har 
været på besøg på børnehjemmet og alt ser godt ud. Han laver nu en rapport, som lægges på 
vores hjemmeside.  

6. Abrahams rapport sendes også ud til donorerne pr. email sammen med et nyhedsbrev fra 
Jens. Samtidig annonceres vores aprilarrangement med generalforsamling og ethiopisk 
kultur den 26. april.. 

7. Jens og John mødes 7. marts og laver ansøgninger til div. fonde og legater. Vi får Hans til at 
lave et brevpapir med vores logo, som bruges til fondsansøgningerne. Gode ideer til fonde 
og legater sendes til John og Jens snarest. 

8. Vi afholder generalforsamling torsdag den 26. april. Samtidig med generalforsamlingen 
afholder vi et arrangement med ethiopisk kultur - med mad, musik, dans osv. Vi vil bede 
den ethiopiske koloni i København om at være aktive i dette arrangement – det har nogle af 
dem allerede lovet. Lissi spørger om vi kan låne lokaler på Københavns Åbne Gymnasium 
(tidl. Vestre Borgerdyd). Man skal helst melde sig til arrangementet på forhånd – af hensyn 
til mad o.l. 

9. Lissi kontakter revisor, så han kan revidere regnskabet til generalforsamlingen. Vi 
besluttede at have regnskabsår: 1. april til 31. marts. Jens laver udkast til beretning, som 
rundsendes til bestyrelsesmedlemmerne. Der udarbejdes et budget for det nye regnskabsår. 

10. Næste bestyrelsesmøde: 27. marts kl. 20,00 hos Lissi og Henning Bremerholm 28, 1.th. 
Hovedemnet for mødet bliver planlægning af generalforsamling og kulturelt arrangement 
den 26. april. Abraham har i øvrigt annonceret, at han kommer til Danmark igen den 16. 
april. 

 
 
 


