
Referat af bestyrelsesmøde i Ethiopiens Børn. 10. juni 2009 
 
Sted: Hos Lissi og Henning 
Til stede: Abraham, Gunvor, Lissi, John, Lisbeth og Henning (referent). Jens var sygemeldt. 
Vi fejrede Johns 60 års fødselsdag med champagne og Gunvors lagkage. 
 
Referat fra sidste møde blev godkendt. 

 
Status: Der står 136.545 kr. på kontoen, hvoraf 22.500 kr. er reserveret til færdiggørelsen af 
byggeriet af kostald. Der er indkommet 13.500 kr. fra Johns fødselsdag. Der er efterhånden mange 
stabile bidragydere. 
 
”Projekt køerne ud af kontoret” Vi mangler et foto af kostalden med tag på. Så snart vi modtager 
det betaler vi de sidste 22.500 kr. til byggeriet.  
 
Ansøgninger Jens har sendt ansøgning til en fond: KANA, hvor der søges om penge til renovering 
af køkkenfaciliteter og en række andre fysiske forbedringer på børnehjemmet. Vi afventer svar på 
ansøgningen snarest. 
  
Neel har givet Abraham noget materiale om børnehjemmet i Mekele. Når Abraham kommer tilbage 
til Etiopien i juni tager han til Mekele. Her skal han følge op på en række ting fra Neel, som netop 
har opholdt sig to måneder på børnehjemmet. Han skal bl.a. tale med Fikre om organisation, 
personale og funktioner. Der skal laves en liste med alle børnenes navne, som ajourføres en gang 
årligt. Vi vil gerne vide hvorfor nogle børn forlader børnehjemmet, og efter hvilke kriterier nye 
børn kommer til. Abraham skal følge op på de børn, der har problemer med syn og hørelse. 
 
Fremover skal de årlige beretninger fra børnehjemmet udarbejdes efter en særlig struktur, som 
Henning laver udkast til. Der skal desuden udarbejdes et særskilt regnskab for bygning af kostalden, 
som skal afleveres til Erik Thunes fond. Desuden skal der udarbejdes et særskilt budget for 
renovering af køkken og andre fremtidige opgaver, som ønskes finansieret. 
 
Kontakt til forening for adoptivforældre til etiopiske børn. Lissi bekræfter at vi gerne vil lave et link 
til adoptivforeningen på vores hjemmeside, ligesom de laver et link til vores hjemmeside. 
  
Medlemsarrangement i efteråret 2009. Der var forslag om at bede foreningen ”maternity world 
wide” ved Henriette Svarre om at holde oplæg på et møde til efteråret. Organisationen arbejder for 
at forbedre forholdene for fødende kvinder i Etiopien og gør et fantastisk arbejde. Lissi kontakter 
foreningen. 
 
Diskussion af fremtiden. Vi diskuterede vores fremtidige støttearbejde, men endnu ingen 
konklusioner. 
 
Sommerbrev. Jens udformer et sommerbrev til medlemmerne om foreningens aktiviteter. 
 
Nyt møde: Torsdag den 20. august kl. 19,30 hos Jens i Nivå. 


