
Referat af bestyrelsesmøde i Ethiopiens Børn. 24. januar 2008 
 
Sted: Hos Lissi & Henning (med æblekage) 
Til stede: Lissi, Jens, John og Henning (referent) Gunvor var syg og Lisbeth afbud. 
 
Siden sidst: Vi har solgt næsten 75 kalendere og det er tilfredsstillende. Der står 73.323 kr. på 
kontoen. Vor Frelser Kirke har indtil nu bidraget med mere end 2.000 kr. og det er vi vældig glade 
for. Vi har nu mere end 200 medlemmer/donorer.  
Estrid har haft en DVD med billeder med fra Ethiopien af børnene. De fleste af børnene er 
fotograferet i deres nye cowboy-tøj. De ser meget sunde og glade ud. Billederne skal lægges ind på 
hjemmesiden – Henning kontakter Hans om det. 
Penge og bidrag: Henning fortalte, at der tilsyneladende er en vis inflation i Ethiopien i disse år på 
ca. 15 % på dagligvarer. Abraham har også antydet, at lønningerne på børnehjemmet er ved at være 
for lave. Det betyder, at vi må justere driftsbudgettet lidt oftere, så de ikke oplever forringelser af 
deres levestandard. 
Vi diskuterede også om vi skulle sende april-pengene (65.000 kr.) før tid og drage fordel af den p.t. 
gode dollarkurs, men vi fastholdt den oprindelige aftale, som er 1. april. 
Desuden diskuterede vi, at betale Abrahams rejseudgifter til Børnehjemmet, fordi det er vigtigt at 
han løbende besøger børnehjemmet. Vi vil bede Abraham om et rejsebudget, når han kommer til 
Danmark i slutningen af marts. 
Endelig diskuterede vi, om vi skulle opbygge en mindre reservekapital, så vi kan fortsætte vores 
betalinger, hvis der skulle ske noget uforudset. Af hensyn til børnene er det vigtigt, at de kan regne 
med os og vores bidrag. 
Medlemsbidrag: Når vi nærmer os generalforsamlingen i april skal vi skabe os et overblik over hvor 
mange der fortsat vil støtte foreningen økonomisk. Nogle har måske kun givet et en-gangsbeløb, 
mens andre vil give et fast beløb eller være medlem til 100 kr. om året. Vi er selvfølgelig glade for 
alle bidrag, men vil gerne vide, hvor stabile indbetalingerne er. Vi sender en mail ud til alle, hvor vi 
spørger om deres fremtidige indbetalinger. 
Generalforsamling: Vi skal afholde generalforsamling 24. april eller 29. april. Jens laver et udkast 
til beretning, som mailes rundt til bestyrelsen. John forestår vedtægtsændringerne. Vi ønsker at 
gentage konceptet fra sidste generalforsamling, hvor vi var på Københavns Åbne Gymnasium 
(Vestre Borgerdyd). Vi vil igen lave det som en dansk-ethiopisk aften – gerne med mere dans. 
Abraham har planer om at komme til Danmark i slutningen af marts. 
Rejse til Børnehjemmet i Ethiopien: Den 14. juli rejser bestyrelsen til Ethiopien og besøger 
børnehjemmet i Mekele (betaler selv). Alt er ved at være aftalt og på plads. Vi ser meget frem til at 
møde børnene og personalet. Desuden vil vi gerne møde nogle repræsentanter for myndighederne i 
området og diskutere vores bidrag og indsats.  
I forbindelse med vores besøg, vil vi gerne lave en film og en radiomontage (der er 3 filmlærere 
med på rejsen), samt tage en masse billeder. Det vil vi gerne bruge til at fortælle vores medlemmer 
om børnehjemmet og hvad deres penge bliver brugt til. Vi vil også gerne skabe lidt opmærksomhed, 
så vi kan få flere medlemmer og bidrag. 
Bidrag til landsindsamling: Gunvor havde forslået, at vi skulle give et bidrag til den store 
landsindsamling den 26. januar, så vi evt. kunne få lidt opmærksomhed. Vi besluttede imidlertid, at 
vi kun vil bruge vores penge til Børnehjemmet. 
Næste møde: Holdes hos John, når Abraham kommer til Danmark. 


