
Referat af bestyrelsesmøde i Ethiopiens Børn. 20. august 2009 
 
Sted: Hos Jens 
Til stede: Jens, Gunvor, Lissi, John, Lisbeth og Henning (referent). Vi så Jens og Lenes dejlige hus. 
 
Referat fra sidste møde blev godkendt. 

 
Nye vedtægter: Vi underskrev de nye vedtægter for foreningen, som blev vedtaget på 
generalforsamlingen. De vil nu blive sendt til SKAT. 
 
Status: Der står 220.000 kr. på kontoen, hvoraf 80.000 kr. er fra KANA-fonden og 15.000 kr. er fra 
John Engels fødselsdag. 
 
Abrahams rapport: Abraham har besøgt børnehjemmet, da han kom tilbage til Etiopien. Han har 
sendt rapporter samt lister med børn og ansatte. Desuden har han sendt en film på ca. 25 minutter 
fra børnehjemmet, hvor man kan se mange af de forandringer, der er sket. Endelig er der en 
prioriteret liste over ting, som trænger til at blive bygget og gjort på børnehjemmet: 1) Nyt køkken, 
2) cementgulv i stalden, 3) indretning af nyt kontor (hvor køerne står nu), 4) en septic tank, 5) 
cementgulv i spisesalen, 6) indretning af bibliotek. Endelig har Abraham udarbejdet et nyt realistisk 
budget for driften af børnehjemmet, idet priser og lønninger er steget meget de senere år. 
 
”Projekt køerne ud af kontoret” Kostalden har fået tag på, men er endnu ikke færdiggjort med 
cementgulv osv. Køerne skal snarest ud i stalden. 
 
Ansøgninger Vi har modtaget 80.000 kr. fra KANA-fonden til renovering af køkkenfaciliteter og en 
række andre fysiske forbedringer på børnehjemmet. Vi afventer tilbud og planlægning af byggeriet. 
Desuden har vi sendt en ansøgning til ROTARY om penge til edb og alternativ solenergi, og 
Gunvor og Jens deltager i et ROTARY-møde den 2. september. 
  
Sende penge: Vi besluttede at forhøje det halvårlige beløb til drift af børnehjemmet, på baggrund af 
Abrahams rapport, til 85.000 kr., som sendes 15. september 2009. Beløbet er i overensstemmelse 
med budgettet, som blev vedtaget på generalforsamlingen. Vi besluttede at penge, der bliver 
indsamlet til særlige begivenheder, fx en fødselsdag, kan bruges til særlige formål. 
 
Diskussion af ansøgninger og finansiering af byggeri: Der var enighed om, at fremtidige 
byggeprojekter skal planlægges bedre og færdiggøres til tiden. Der skal indhentes realistiske tilbud 
og indgås klare aftaler. Vi beder Abraham tale disse ting igennem med Fikre, før vi finansierer nye 
aktiviteter. 
 
Efterårsarrangement: Der afholdes et medlemsmøde den 18. november på CASA, hvor foreningen 
”maternity world wide” ved Henriette Svarre vil holde oplæg. Organisationen arbejder for at 
forbedre forholdene for fødende kvinder i Etiopien og gør et fantastisk arbejde. Lissi træffer aftale. 
 
Kalender: Gunvor laver en års-kalender med billeder fra Ethiopien. 
 
Nyt møde: 28. september 2009 kl. 19,30 hos John. 
 


