
Referat af bestyrelsesmøde i Ethiopiens Børn. 26. marts 2008 
 
Sted: Hos John (med noget frugtkage) 
Til stede: Abraham, Lisbet, Gunvor, Lissi, Jens, John og Henning (referent). 
 
Abraham var lige ankommet fra Ethiopien og havde en fin gave med i form af et diplom i ramme 
fra Fikre og børnehjemmet, hvor vi takkes for vores indsats. Vi besluttede at diplomet skal gå på 
omgang mellem bestyrelsesmedlemmerne. Det starter hos Lissi og Henning. 
Abraham havde også en financial-rapport fra børnehjemmet med regnskab for, hvad pengene er 
blevet brugt til. Vi skal nu studere rapporten nærmere, men det fremgår af rapporten, at der har 
været store prisstigninger i Ethiopien og det er svært at få pengene til at slå til. Lønningerne er også 
for lave. Vi ønsker at drøfte situationen nærmere, når vi kommer til Makele i juli 2008.  
 
Siden sidst: Der står 90.414 kr. på kontoen. I morgen sender vi 65.000 kr. til børnehjemmet, jf. 
aftalen. Der 209 medlemmer og Lissi laver en liste med medlemmer, som ikke har betalt igen, så vi 
har et overblik over hvor mange vi kan tælle med som medlemmer. Hjemmesiden skal ajourføres. 
 

Generalforsamlingen fredag 25. april kl. 18,30 på Københavns åbne gymnasium: Jens havde lavet 
forslag til dagsorden, som blev drøftet, godkendt og supplerret med bl.a. bestyrelsens tur til Makele. 
Lissi sørger for at sende regnskabet til revisor. John sørger for bestyrelsens vedtægtsændringer. 
Abraham læser sin seneste progress report op på generalforsamlingen. Henning spørger om Finn 
Kenneth Hansen vil være dirigent. Abraham spørger om nogle ethiopiske kvinder vil lave noget 
mad - ellers finder vi selv på noget. 
 
Budget for næste år: Vi udarbejdede et budget for næste år, med en samlet indtægt på 150.000 kr. 
Vi vedtog at afsætte 3.000 kr. til Abrahams rejser fra Addis til Makele. Desuden oprettes en reserve 
på 10.000 kr. for at imødegå prisstigninger eller andre uforudsete udgifter. Henning skriver 
budgettet rent. Ifølge dette års budget er der 15.000 til anskaffelser, som ikke er brugt endnu. 
 
Rejse til Børnehjemmet i Ethiopien: Den 14. juli rejser bestyrelsen til Ethiopien og besøger 
børnehjemmet i Mekele (betaler selv). Vi har nu betalt flyrejsen og senest 1. maj betales opholdet. 
Vi diskuterede arrangementet i Makele. Abraham laver aftaler for møder og reception med Fikre, 
BOLSA og evt. andre myndighedspersoner. Bestyrelsen vil gerne være vært ved en reception, hvor 
der skal være taler o.l. Desuden vil vi gerne holde møder med Fikre og andre medarbejdere på 
børnehjemmet og fremtidsplaner og evt. problemer, som vi kan hjælpe med. Vi vil også gerne se 
nogle af skolerne, som børnene går på. I det hele taget glæder vi os meget til at se børnehjemmet og 
møde børnene. Lisbet, Gunvor og Lissi laver noget film og billeder, som vi kan vise i Danmark. Vi 
har søgt DANIDA penge til at lave film og foto, men har endnu ikke hørt noget. Vi skal finde på 
nogle gaver til børnene og medarbejderne – Ethiopien har en udpræget gave-kultur. Gunvor kender 
en embedsmand på den danske ambassade i Addis, som vi gerne vil mødes med på rejsen. 
 
Novembermøde: På vores medlemsmøde i november 2008 vil vi vise film og billeder for 
medlemmerne. På mødet vil vi også drøfte vores fremtidige strategi. 
 
Henvendelser: Et nyt medlem har foreslået at vi tager noget tøj med til børnene, som hun/vi samler 
ind, hvis vi har plads. Lissi har talt med et dansk projekt, som opererer/behandler ”fistler” hos 
kvinder i Ethiopien. De har samlet to mill.kr. sammen til deres projekt og har fået ”Alt for 
Damernes” pris. 



Næste møde: Tirsdag den 27. maj kl. 20,00 hos Gunvor. 


