
Referat af bestyrelsesmøde i Ethiopiens Børn. 4. maj 2010 
 

Sted: Hos Gunvor (til sønderjysk kaffebord) 
 

Til stede: Jens, Lissi, Monica, John, Lisbet, Gunvor og Henning (referent). Velkommen til Monica, 
som er ny suppleant til bestyrelsen. 
 
Referat af bestyrelsesmødet den 7. marts 2010 blev godkendt. John havde nogle rettelser til referatet 
af generalforsamlingen 2010. Når disse rettelser er foretaget udsendes referatet til medlemmerne 
sammen med en reminder om at betale kontingent. Der var enighed om at generalforsamlingen var 
meget vellykket med gode diskussioner og engagement blandt næsten 50 deltagere. En god 
atmosfære med spisning og hyggeligt samvær bagefter. Monica Selassie viste billeder fra hendes 
besøg på børnehjemmet. 
 
Revisorens bemærkninger: Revisor havde fremsendt nogle bemærkninger til regnskabet, som vi vil 
efterkomme. For det første skal vi adskille kontingenter fra gaver. For det andet skal budgettet 
indarbejdes i regnskabet, så man kan se afvigelserne. For det tredje skal vi have vores 
tilsagnsskrivelser fra fondene formelt i orden.  
 
Korte meddelelser: Der står 174.518 kr. på kontoen, hvoraf de 60.000 er fra KANA-fonden. Vi har i 
april sendt 85.000 kr. til børnehjemmets drift. Vi har også modtaget regnskab fra børnehjemmet 
over hvad de har brugt pengene til. I april har vi også sendt 20.000 kr. til etableringen af en 
septictank på børnehjemmet. Pengene stammer fra KANA-fonden. Abraham kommer 1. Juni og 
rejser først igen efter fremtidsseminaret i august. Forinden har Abraham været en tur i Mekelle og 
besøge børnehjemmet. 
 
PR-materiale: Lisbet var til stede ved et åbent arrangement i Vor Frelsers kirke med forskelligt PR-
materiale, men det var en begrænset succes, fordi de unge mennesker ikke gjorde så meget ud af 
vores materiale. Estrid har oversat et introduktionsbrev til engelsk. Gunvor har lavet billeder fra 
Etiopien og børnene på børnehjemmet. Vi beder Hans ajourføre hjemmesiden. Desuden beder vi 
Hans om at indhente tilbud på at få trykt ”go-cards”, som vi kan bruge som PR-materiale. 
  
Fremtidsværksted: John havde skrevet nogle punkter om fremtidsværksted forud for mødet. Vi blev 
dog hurtigt enige om, at bruge tiden på at arrangere et fremtidsværksted/seminar i løbet af 
sommeren. Vi inviterer en række videnspersoner fra vores medlemsliste til at drøfte vores 
fremtidige strategi i Etiopien den 14. August 2010 kl. 10-14 i Valby Medborgerhus. Estrid Haulrich 
konsulteres om arrangementets form og indhold. Formanden Jens Bencke holder oplæg om 
udfordringer og rammer for vores arbejde. Helen Tesfalem holder oplæg om hvad hun tror børnene 
og børnehjemmet har brug for. Per Geckler holder oplæg om uddannelse og undervisning i 
Afrikanske lande. Desuden beder vi Abraham drøfte fremtidsplaner og behov med Fikre og 
redegøre for det. Endelig var der forslag om at invitere Neel Høgskilde, Legesse (med brønden), 
Tadesse (med restauranten), Yohannes Selassie, doktor Muhammed, Helens søster Sara og 
selvfølgelig bestyrelsen og Abraham. John udarbejder forslag til program inkl. gruppearbejde og 
Henning og John sender invitationer ud, når vi har tilsagn om lokaler og oplægsholdere.  
 
Næste bestyrelsesmøde: 7. juni 2010 kl. 19,00 hos Jens i Nivå Parkalle 32. På dagsorden skal bl.a. 
Monicas forslag om arrangement, som blev fremsendt til sidste møde. Desuden en gennemgang af 
regnskabet fra børnehjemmet.  


