
Referat af bestyrelsesmøde i Ethiopiens Børn. 7. juni 2010 
 

Sted: Hos Jens (hjemmelavet jordbærtærte) 
 

Til stede: Jens, Lissi, Monica, John, Lisbet, Gunvor og Henning (referent). Plus Abraham lige 
hjemkommet fra Etiopien. 
 
Referat af bestyrelsesmødet den 4. maj 2010 blev godkendt.  
 
Status: Der står 198.671 kr. på kontoen. Vi mangler endnu 30 medlemmer, skal gentegne deres 
medlemsskab. Vi gør nu en sidste anstrengelse for at nå de 300 medlemmer. 
 
Strategi-seminar: Afholder strategiseminar lørdag den 14. august kl. 9-13 i Valby Kulturhus. Vi 
afslutter med spisning. Programmet er næsten klart med oplægsholdere. Vi inviterer ca. 25 
medlemmer. John, Henning og Gunvor laver indbydelse og renskriver program. Desuden 
udarbejdes spørgsmål til gruppearbejde. Vi afventer svar på tilmelding senest 28. juni. 
 
Abrahams samtaler med Fikre: Abraham fortalte om sine samtaler med Fikre. Gode nyheder om 
byggeri og septict-tank på børnehjemmet. Abraham har skrevet sin 7. Rapport, som er lagt på 
hjemmesiden. Fikre ønsker primært at få penge til indretning af kontor i den tidligere stald. Septic-
tanken er færdigbygget og Abraham har hjembragt film, hvor man kan se byggeriet. 
 
KANA-fondens midler: Vi har endnu 60.000 kr. fra KANA-fonden. Desværre kan pengene fra 
KANA-fonden ikke umiddelbart bruges til kontorindretning. Vi må første anmode om at foretage en 
omprioritering af midlerne. Vi sender kopi af regnskab for septic-tanken til KANA-fonden sammen 
med en kopi af filmen. 
 
Samarbejde med lægecenter: Torben Bjerrehus og hans lægecenter har tilbudt vaccinationer af 
børnene. Abraham har undersøgt sagen og siger, at børnene er grundvaccineret mod de 
almindeligste sygdomme og derfor ikke umiddelbart har behov. Lissi taler med Torben Bjerrehus 
og siger at børnehjemmet i stedet mangler forskelligt førstehjælpsudstyr. 
 
Studenter og andre på besøg på børnehjemmet: Vi afventer og ser tiden an. 
 
Postkort, billeder og hjemmeside: Der er nu udarbejdet forskelligt skriftligt materiale om at støtte 
foreningen. Vi mangler postkort/go cards, som man lige kan give til folk. Hans indhenter tilbud fra 
forskellige trykkerier. 
 
 Næste bestyrelsesmøde: 13. september 2010 kl. 19,00 hos John Engel; Wildersgade 2B, 2.th.  


