
Referat af bestyrelsesmøde i Foreningen Ethiopiens Børn den 27. marts 2007  
 
Til stede: Jens, Gunvor, John, Lissi og Henning. Referent: Henning. 
 
1. Referatet fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt. 
 
2. Suppleanten Gunvor indtræder som ordinært bestyrelsesmedlem i stedet Merete Borker, som har 
været fraværende på grund af sygdom. Jens meddeler Merete denne beslutning. 
 
3. Meddelelser. Vi har fået to nye medlemmer siden sidste møde. Der står nu 111.460 kr. på 
kontoen. Vi mangler altså stadig næsten 20.000 kr. i at kunne sende 65.000 kr. af sted i april. Vi 
håber generalforsamlingen kan betyde lidt opmærksomhed og øget indbetaling. Vi venter derfor 
med at sende penge til efter generalforsamlingen. 
 
Jens og John har sendt 26 ansøgninger til forskellige firmaer, fx banker, som anmodes om at give en 
støtte på 5.000 kr. Indtil nu er der kommet 7 afslag. 
 
4. Vi har nu fået rapporter fra både Abraham og børnehjemmet. Vi gennemgik rapporterne grundigt 
og fandt dem i orden. Rapporterne lægges på hjemmesiden. 
 
5. Datoen for generalforsamling blev ændret til fredag den 27. april, især efter anmodning fra de 
ethiopiske kvinder. Det finder sted på Københavns åbne Gymnasium (tidl. Vestre Borgerdyd) kl. 
18,30-19,30. Generalforsamlingen indkaldes med to ugers varsel.  
 
Forslag til dagsorden: 

- Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 
- Vedtagelse af dagsorden. 
- Bestyrelsens beretning. 
- Regnskab. 
- Budget og kontingentfastsættelse. 
- Valg af bestyrelse og suppleant. (Den nuværende bestyrelse genopstiller). 
- Valg af revisor. (Foreslår den nuværende revisor). 
- Eventuelt. 

 
6. Arrangement. Lige efter generalforsamlingen afholdes et medlemsarrangement med ethiopisk 
mad og musik – kl. 19,30-22,00. Desuden vil der blive vist billeder og film og fortalt om 
børnehjemmet. Lissi og Gunvor laver ”flyers” om arrangementet og sender emails ud til 
foreningens medlemmer. Vi håber der kommer rigtig mange – både danskere og ethiopere. Der er 
tilmelding til arrangementet senest den 24. april af hensyn til indkøb af mad og drikkevarer. Det 
skal koste 100 kr. at deltage plus lidt forhøjede priser på vin, øl og vand.  
 
Referent: Henning 


