
Referat af bestyrelsesmøde i Ethiopiens Børn. 30. august 2007 
 
Sted: Hos Lisbeth (med dejlig hjemmebagt kage) 
 
Til stede: Lisbeth, Lissi, Gunvor, Jens, John og Henning (referent) 
 
Referater fra sidste bestyrelsesmøde blev godkendt, og bør snarest lægges på hjemmesiden. 
 
Konstituering: Formand: Jens Bencke, Kasserer: Lissi Hejberg, Sekretær: Henning Hansen, 
Bestyrelsesmedlemmer: Gunvor Vestergaard og John Engel, Suppleant: Lisbeth Borker Rasmussen. 
 
Status: Lige efter generalforsamlingen blev der sendt 65.000 kr. til børnehjemmet. På nuværende 
tidspunkt er der 53.722 kr. på foreningens konto i Danske Bank. Der er 164 medlemmer, hvoraf 23 
kun er medlemmer, mens resten også er donorer. Et medlem har indbetalt ca. 11.000 kr. fra hendes 
fødselsdag, hvor hun ønskede sig bidrag til Ethiopiens Børn i stedet for materielle gaver. Det er helt 
enestående.  Til gengæld har vi fået afslag på støtte fra Tips/Lottomidlerne og fra forskellige 
banker. John vil spørge Tips/Lotto om årsagen til afslaget, så vi evt. kan lære noget til næste gang. 
Henning har talt med en god ven, som har nævnt nogle DANIDA-puljer, som vi måske kan søge. 
Det undersøges nærmere af Henning. 
 
Vedtægtsændringer: På baggrund af generalforsamlingen talt vi om vedtægtsændringer til næste 
generalforsamling. A) Regnskabsåret fastsættes til perioden 1. april – 31. marts. B) Forslag til 
generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1. april. C) Generalforsamlingen vedtager 
et budget. D) 1/4 –del af medlemmerne kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. E) 
Donorer er automatisk medlemmer. John formulerer ændringsforslagene, så de kan fremsættes på 
næste generalforsamling. 
 
Skattefradrag: Generalforsamlingen ønskede bidragene gjort fradragsberettigede på selvangivelsen. 
Henning havde undersøgt sagen og udsendt et papir med betingelser for at donorer kan opnå fradrag 
for bidrag til foreningen, jf. Ligningslovens §8A. 

- Antallet af gavegivere skal overstige  100 i gennemsnit over en 3-årig periode. 
- Den årlige bruttoindtægt skal overstige 150.000 kr. 
- Antallet af kontingentbetalende medlemmer skal overstige 300. 
- Medlemmerne skal være myndige, dvs. 18 år og derover. 
- Der skal føres et medlemsregister med navn og adresser. 
- Fra 2008 skal foreningen indberette navn, cpr.nummer og gavebeløb til 

skattemyndighederne. 
 
Nye idéer: A) Salg af T-shirts – God idé og det skal være god kvalitet, og vi beder Hans om at 
udarbejde et forslag til pris og koncept. B) Gavekort, som man kan benytte. Kan evt. ligge på 
hjemmesiden – God idé, og vi spørger Hans om han kan designe et gavekort. C) Vi kan give idéen 
videre om at ønske sig bidrag til Ethiopiens Børn i stedet for fysiske gaver. 
 
Nyhedsbrev: Jens udarbejder et nyhedsbrev. Heri nævnes især spørgsmålet om skattefradrag, som vi 
nu skal arbejde målbevidst på at opnå. Der gives eksempler på fordele ved skattefradraget. Desuden 
er det en udfordring at nå op på 300 medlemmer. Endelig nævnes idéen med gavekort/gavebidrag. 
 
Næste møde: Torsdag den 30. august kl. 20,00 hos Lisbeth Borker i Norgesgade 31, 5.sal th. 


