
Referat af bestyrelsesmøde i Ethiopiens Børn. 30. oktober 2011 
 

Sted: Hos Lisbet 
 

Til stede: Jens, Lissi, John, Lisbet, Gunvor og Henning (referent).  
 
Referat af seneste bestyrelsesmøde var godkendt.  
 
Meddelelser: Vi har modtaget Abrahams 10.rapport, som lægges på hjemmesiden. Knud Vilby og 
Phil Clarke har været med Abraham på børnehjemmet for at undersøge gulerodsdyrkning. De starter 
lidt dyrkningsforsøg. Knud Vilby var imponeret af børnehjemmet. Et billede af Therese Halskov er 
blevet hængt op på børnehjemmet. Vor Frelsers sogn har besluttet at samle penge til vores forening 
igen. Lissi og en anden kommer til et møde i menigheden og fortæller om børnehjemmet. Jens har 
talt med KANA-fonden om at søge flere penge til et projekt, fx aktiviteter for gadebørn i Mekele i 
HAB-regi. 
 
Status: Vi er nu på 303 medlemmer. Der står nu 127.958 kr. på kontoen. Der er dog 22.600 kr. 
øremærket uddannelse fra Therese Halskovs bisættelse. Vi har lige sendt penge (85.000 kr.) i 
september og har fået en god kurs.  
 
Regnskab fra børnehjemmet: Vi har igen modtaget et regnskab fra børnehjemmet, som angiver 
hvordan de har brugt pengene. John har gået det grundigt igennem og synes der er nogle ting, som 
kan blive bedre i regnskabsopstillingen. John laver et papir til næste møde med spørgsmål, som vi 
gerne vil drøfte med Fikre og Abraham, når vi kommer til Mekele til påske. 
 
Revisoren: Henning og Lissi har kontaktet revisoren, som har tilbudt en vejledning omkring 
indberetning til SKAT og medlemsopgørelse. Han skal imidlertid have ca. 3.500 kr. for indsatsen 
og det synes vi er for mange penge. Henning laver en liste med de korrektioner og gode råd, som 
revisoren tidligere har givet os. Det vurderer vi er tilstrækkeligt. Gunvor kontakter en bekendt, som 
er revisor og som måske kan give os gode råd gratis. 
 
Hjemmeside: Jens og Henning og Lissi har holdt møde med Hans om tilretninger af hjemmesiden. 
De fleste ting er nu rettet. Estrid har oversat vedtægter for foreningen og uddannelsesfonden, og de 
lægges på hjemmesiden sammen med ansøgningsskema. Medlemsmødet i november annonceres på 
forsiden sammen med sensommerbrevet.  
 
Bankforbindelse. Det blev drøftet om vi skulle skifte bankforbindelse fra Danske Bank til 
eksempelvis OIKOS, som er en mere idealistisk bank. Jens har undersøgt muligheder og 
betingelser. Vi venter med at beslutte os, indtil vi har holdt medlemsmøde, hvor der vil være en 
person fra OIKOS til at tale om mikrolån. Her får vi måske flere oplysninger. Lissi har snakket med 
Danske Bank om at oprette en særlig konto til uddannelsesfonden, men det koster penge, Derfor 
bruger vi samme konto også til uddannelsesfonden. 
 
Projektrådgivning: Henning har indsendt ansøgning om medlemskab af projektrådgivningen i 
DANIDA. Han har samtidig søgt om at få halveret kontingentet til 600 kr. pr. år. Vi skal derefter 
søge om tilskud til vores rejse til Mekele. 
 



Bestyrelsens tur til Etiopien næste påske. Rejsen foregår 2.-11. april 2012. Lissi, Lisbet og Gunvor 
laver et oplæg til program til næste møde. Abraham laver et program for os nede i Etiopien. 
 
Medlemsrejse til Etiopien: Gunvor har talt med rejsebureauet ”Victors farnor”, som godt kan lave 
en medlemsrejse for ca. 15 personer. Programmet præsenteres på medlemsmødet i november. 
 
Medlemsmøde i november: Medlemsmødet den 16. november kl. 19,30 på CASA. Hovedpunktet er 
Flemming Kramp fra OIKOS, som holder oplæg om mikrolån. Desuden præsenteres den nye 
kalender af Gunvor, som får nogle billeder fra Abraham af børnene på børnehjemmet. Evt. har 
Knud Vilby nogle billeder fra børnehjemmet. Desuden vises en lille film, som Lissis elever har 
lavet om børnehjemmet og evt. den sidste sidste film Abraham sendte os. Vi mødes kl. 19. 
 
Næste møde: 2. december kl. 16 hos Henning og Lissi i forbindelse med samling af kalender. 
 
 


