
Referat af bestyrelsesmøde i Ethiopiens Børn. 8. juni 2011 
 

Sted: Hos Lissi og Henning 
 

Til stede: Jens, Lissi, Monica, John, Lisbet og Henning (referent).  
 
Referat af seneste bestyrelsesmøde blev godkendt. Desuden blev referat af generalforsamlingen 
godkendt. 
 
Generalforsamlingen forløb udmærket. Der var en del debat, bl.a. om forslaget om den nye fond, 
som blev vedtaget. Der var dog færre medlemmer denne gang, som især skyldes tidspunktet, hvor 
mange dansk-etiopere havde travlt med at forberede en særlig fest. Til næste år vil vi igen prioritere, 
at der kommer et stærkt etiopisk islæt. 
 
Status: Der står nu 174.000 kr. på kontoen. Der er dog 22.600 kr. øremærket uddannelse fra Therese 
Halskovs bisættelse. Vi skal sende penge igen til september. Revisoren har tilbudt en vejledning 
omkring indberetning til SKAT og medlemsopgørelse, som vi gerne tager imod i september. 
 
Bankforbindelse. Det blev drøftet om vi skulle skifte bankforbindelse fra Danske Bank til 
eksempelvis OIKOS, som er en mere idealistisk bank. Jens undersøger muligheder og betingelser. 
 
Bestyrelsens tur til Etiopien næste påske. Jens undersøger tilskudsmuligheder i Udenrigsministeriet. 
Desuden undersøger Lissi og Gunvor undersøger rejsemuligheder og rabatmuligheder hos 
forskellige flyselskaber, fx Ethiopian Airlines. 
 
Ansøgning til ambassaden i Addis. Abraham har sendt en kopi af et brev, som Fikre/Abraham vil 
sende til den danske ambassade i Addis om anmodning om penge til en minibus o.l. Det er et 
rykkerbrev, fordi de allerede sendte en ansøgning for et par år siden, som de ikke har modtaget svar 
på. Vi tager brevet til efterretning, da vi ikke er involveret i ansøgningen. 
 
Vor Frelser Kirke har igen spurgt om vi vil ”reklamere” for foreningen ved et arrangement 2. 
Pinsedag. Vi takker pænt ’nej tak’, da vi ikke har tid og kræfter til det i år. 
 
Næste møde: 29. August kl. 19 hos John. 
 
Derefter blev der afholdt møde om vækst og uddannelsesfonden 

Generalforsamlingen vedtog forslaget om en vækst og uddannelsesfond. Startkapitalen er 22.600 kr. 
som er indsamlet i forbindelse med Therese Halskovs bisættelse. Der blev foretaget enkelte rettelser 
i fundatsen, efter bemyndigelse fra generalforsamlingen. 
 
Der skal etableres en særlig bankkonto for fonden. 
 
Monica udarbejder forslag til ansøgningsskema – på højst 1 a4-side. 
 
Fonden skal gøres synlig på hjemmesiden, herunder ansøgningsskema og fundats. 
 
Vi besluttede at man kan donere penge særskilt til fonden. 


