
Referat af bestyrelsesmøde i Ethiopiens Børn. 3. april 2011 
 

Sted: Hos Lisbet 
 

Til stede: Jens, Lissi, Monica, John, Lisbet, Gunvor og Henning (referent).  
 
Referat af seneste bestyrelsesmøde blev godkendt.  
 
Video: Vi så den seneste video fra Børnehjemmet, hvor alle bygningerne snart er i brug. Abraham 
har lige været i Mekelle og sendt rapport. Abraham kommer 13. Juni. 
 
Status: 275 medlemmer har betalt kontingent i perioden 1. aril 2010 – 1. april 2011. Det er bedre 
end sidste år (Man bliver ikke slettet, hvis man betaler i løbet af de næste måneder og vi skal op på 
300 medlemmer). Der står nu 138.000 kr. på kontoen, og vi har lige sendt 85.000 kr. Der er dog 
22.600 kr. øremærket uddannelse fra Therese Halskovs bisættelse. Lissi havde lavet et foreløbigt 
regnskab, som skal til revisor snarest.  
 
Abrahams sidste rapporter: I Abrahams sidste rapporter – især 9. Rapport er der en række punkter 
vi drøftede og tog stilling til. 

- KANA-fondens støtte til indretning af administrationsbygning er nu færdig. Det ser fint ud 
og vi har takket KANA-fonden. Der er nu et skilt med deres navn på. Erik Thunes legat har 
også fået deres skilt på stalden. 

- Køkkenforholdene er måske ikke løst endnu.  
- Der er ikke kommet svar fra den danske ambassade om ansøgning til en bus, for at løse 

transportproblemerne. 
- En særlig lærer til børnene. Dette forslag vil vi tage med til Etiopien og diskutere nærmere. 
- Biblioteket er så vidt vi har erfaret blevet indrettet med penge fra anden side. 
- En lille sundhedsklinik på børnehjemmet. Det er vi ikke indstillet på at søge finansiering til. 
- Mere selvforsyning. Det anser vi for positivt, men vi vil ikke bidrage med flere penge til det. 
- Et kollegium lyder positivt, men vi vil ikke søge penge til det. 
- Udvidelse af kapaciteten på børnehjemmet, dvs. flere børn. Vi vil gerne op på 70 børn og 

meget gerne flere piger. 
- Børnehjemmets organisation er blevet mere tydeligt for os. Det er meget positivt at der er en 

bestyrelse og at der er stedfortræder for Fikre.  
- Memory-boksene, som vi finansierede, er nu sat op, og vi håber de bliver brugt efter 

hensigten. 
- Lønstigninger til ansatte. Dette spørgsmål vil vi gerne diskutere nærmere på vores tur til 

Etiopien. Vi ønsker at udpege bestemte stillinger, som vi vil finansiere. 
 
Regnskaber fra børnehjemmet: Vi har modtaget regnskaber fra Børnehjemmet, som redegør for 
hvad pengene er blevet brugt til. Regnskaberne er meget detaljerede og svære at få overblik over, 
men det er positivt, at de redegør for anvendelsen af pengene. Der var enkelte spørgsmål, som vi 
skal spørge Abraham nærmere om, fx at der tilsyneladende mangler en måned. I øvrigt optræder 
navner ”Eyder” (= Aida), som navn på Børnehjemmet – det spørger vi Abraham om. 
 
Stiftelse af en vækst og uddanelsesfond: John og Henning havde i fællesskab udarbejdet forslag til 
vedtægter for en særlig vækst- og udviklingsfond, som vi vil foreslå på næste generalforsamling. 
Der fremkom enkelte bemærkninger og rettelser. Ideen er at adskille den centrale aktivitet, hvor vi 



finansierer Børnehjemmets løbende drift, fra en særlig indsats omkring uddannelse og udvikling for 
børnene. Startkapitalen er donationer til Therese Halskovs bisættelse på 22.600 kr. 
 

Generalforsamling: Generalforsamlingen afholdes 28. April kl. 19,00 på Københavns Åbne 
Gymnasium. Sjælør Boulevard 133. Jens havde udarbejdet forslag til dagsorden og skriftlig 
beretning, som blev drøftet. Der fremkom en række konstruktive forslag. Desuden holder Jens en 
mundtlig beretning. Henning udarbejder forslag til budget for næste år og spørger desuden Finn 
Kenneth Hansen, om han vil være dirigent. Lissi og Henning er begge på valg og genopstiller. 
Lisbet og Monica er også på valg og genopstiller som suppleanter. I år bliver der ikke etiopisk mad 
til generalforsamlingen, fordi etioperne skal lave mad til en påskefest lørdag den 30. April. I stedet 
laver vi selv noget mad til 30 personer, som kan købes for 50 kr. Jens laver to salater. John kommer 
med kødboller. Gunvor laver særlige frikadeller. Lissi bager brød. Monica smører sandwich. 
Lisbeth bager kager. Henning sørger for øl, vand og vin. Vi mødes kl. 18. 

Etiopisk fest: Etioperne holder påskefest, hvor alle er velkomne den 30. April. Monica undersøger 
nærmere om tid og sted. Det er Habesha fest. Tidspunkt: 30. april kl. 16:00 - 1. maj kl. 09:00. Sted: 
Gadelandet 18 2700 Brønshøj 

Rejse til Etiopien: Bestyrelsen rejser til Etoipien næste påske (2012). Men vi diskuterede at 
arrangere en rejse for foreningens medlemmer, hvor de bl.a. kan besøge Børnehjemmet. Gunvor 
undersøger det nærmere. 
 
Næste møde: Onsdag den 8. Juni hos Lissi og Henning kl. 19,00. 
 

 


