
Referat af bestyrelsesmøde i Ethiopiens Børn. 29. september 2010 
 

Sted: Hos John (dejlige hjemmebagte kager) 
 

Til stede: Jens, Lissi, Monica, John, Lisbet, Gunvor og Henning (referent).  
 
Referat af bestyrelsesmødet den 7. juni 2010 skal efterfølgende godkendes (der var tvivl om det var 
rundsendt – det er det nu). 
 
Status: Vi er nu oppe på 304 medlemmer og opfylder dermed kravene til skattefradrag. Henning har 
sendt papir til SKAT med oplysningerne. Der står 107.232 kr. på kontoen - efter vi har sendt 85.000 
kr. i september.  
 
Strategi-seminar: Tilfredshed med vores strategi-seminar i august 2010. Der er udsendt et referat 
fra seminaret til medlemmerne. Enighed om at det vigtigste emne fra seminaret er uddannelse, 
herunder stipendier. Der blev også nævnt spørgsmål om struktur og organisation, alumneforening, 
stabil voksenkontakt, computere, solceller og mikrolån. 
John gjorde opmærksom på, at spørgsmålet om at udbrede vores indsats til flere børn, end de 
nuværende, stadig burde overvejes. 
 
Uddannelse: Vi vil tage emnet uddannelse op på november medlemsmødet. Der blev talt om at 
oprette en særlig uddannelsesfond for børnehjemmets børn, samt undersøge om KANA-fonden vil 
støtte en uddannelsesfond. Der blev også talt om at ansætte en særlig lærer betalt af os på 
børnehjemmet, som skal fokusere på uddannelse for børnene. 
 
Struktur og organisation på børnehjemmet: Vi ønsker at få bedre styr på børnehjemmets struktur. 
Især for at sikre kontinuiteten for børnene, hvis der skulle ske noget uheldigt med børnehjemmets 
leder. Vi talte om at revidere den nuværende kontrakt med børnehjemmet og myndighederne 
(BOLSA), efter vi nu har opnået 4 års erfaringer. 1-2 personer fra bestyrelsen skal måske rejse til 
Etiopien og forhandle ny kontrakt. 
 
Medlemsmøde: Der afholdes medlemsmøde 10. november kl. 19,30 på CASA (Kigkurren 8M - 
stuen). Hovedemnet skal være uddannelse. Vi kontakter Estrid, som har kontakter i Red Barnet, 
som ved en del om uddannelse i Etiopien. Desuden kontakte Frank (der lige er kommet tilbage fra 
sit arbejde på den danske ambassade i Addis), om han vil komme og fortælle om forholdene i 
Etiopien. Bestyrelsen mødes i god tid før mødet og ordner det praktiske. Der skal også bages kager.  
 
Kalendere og andre aktiviteter: Vi laver kalendere igen i år med historiske billeder fra Etiopien. 
Lisbet og Monica mødes med Vor Frelsers menighed 1. Søndag i advent (28. november) og 
fortæller om vores forening, som tak for deres økonomiske støtte.  
Monica deltager i en basar på den internationale skole i Hellerup på Thanksgiving day, og sælger 
nogle særlige billeder fra Etiopien, som Gunvor laver. 
En skoleklasse på Grydemoseskolen i Espergærde følger vores forening og bruger vores aktiviteter i 
deres undervisning. De samler også penge ind til vores forening. Et interessant initiativ. 
 
Næste møde: Vi mødes  11. december kl. 11,00 på Gunvors kontor og producerer kalendere. 
Derefter frokost hos Lissi og Henning Bremerholm 28, 1.th. 


