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Referat af bestyrelsesmøde i Ethiopiens Børn. 13. maj 2012 
 

Sted: Hos Lissi & Henning 
 

Til stede: John, Lisbet, Gunvor, Monica, Søren, Lissi, Abraham og Henning (referent).  
 
Referat af seneste bestyrelsesmøde (31. januar 2012) blev godkendt. Referat af generalforsamling 
2012 blev godkendt til udsendelse. Årsregnskabet blev underskrevet. 
 
Konstituering: Formand: Søren Geckler. Kasserer: Lissi Bredgaard Hejberg Petersen. Sekretær: 
Henning Hansen. Bestyrelsesmedlemmer: John Engel og Gunvor Vestergaard. Suppleanter: Lisbet 
Borker Rasmussen og Monica Selassie. Banken skal have referater, der dokumenterer vi har ny 
formand og tegningsberettigede. 
 
Meddelelser: Generalforsamlingen var meget vellykket. Mange deltagere. God debat. God mad og 
hyggeligt samvær. Overskuddet blev 3.424 kr. De etiopiske kvinder takkes mange gange for deres 
fremragende madlavning. Gunvor, Lissi og Lisbet takkes for deres lille film om børnehjemmet, som 
blev vist på generalforsamlingen. Der står 184.000 kr. på kontoen (pr. 13. maj 2012) – heraf 22.500 
kr. til uddannelsesfonden. Lisbet har været i Vor Frelsers Kirke og uddelt ”flyers”. 
 
Skaffe flere penge: Generalforsamlingen opfordrede til at skaffe flere donationer og gaver. Det kan 
bl.a. gøres ved at vi tilbyder orientering på arbejdspladser eller andre sammenhænge, hvor der kan 
skaffes donationer og medlemmer. Det vil være godt med film, der viser børnehjemmets udvikling, 
og vi kan måske klippe flere film sammen. Der kan evt. laves nogle korte film til Youtube, som der 
kan linkes til fra vores hjemmeside. Vi besluttede, at der skal sendes ”rykker-mails” ud i februar 
måned, så vi kan nå de krævede 300 medlemmer (skattevæsenets krav). 
 
Evaluering af bestyrelsens rejse til Etiopien: Vi diskuterede indtrykkene fra rejsen, som var 
overvejende positive. Vi ønsker at der skal være mindst 80 børn, som er den kapacitet, der er på 
børnehjemmet. Det vil forøge udgifterne og vi er villige til at øge vores støtte til 190.000 kr. om året 
(2 x 95.000 kr.). Vi beder Abraham om et oplæg om ekstraudgifter ved at have mindst 80 børn. 
Desuden bedes Abraham om et oplæg om personalets lønvilkår. Endelig ønsker vi at Fikre 
udarbejder regnskab for de 10.000 kr., som vi gav børnehjemmet i gave, som de skulle bruge til 
internet-opkobling og computere. Lissi og Lisbet laver oplæg om løsninger på enkeltbørns særlige 
problemer og handicap. 
 
Hjemmesiden: Vi vil gerne have en ”opgradering” af vores hjemmeside. Et udvalg (Monica, 
Gunvor, Hans og Monicas veninde) skal udarbejde et oplæg til næste bestyrelsesmøde. 
 
Sommerbrev: Søren laver et ”sommerbrev” til alle medlemmerne. Indholdet skal bl.a. være: Ny 
formand, generalforsamlingen, billeder, film, ny hjemmeside, samarbejde med ”Carrot-aid”.  
Støttefest: Monica og en veninde laver et oplæg til en støttefest til næste bestyrelsesmøde. 
 
Møde med ”Carrot-aid”: Den 22. maj kl. 19 holdes møde med bestyrelsen for ”Carrot-aid”, som 
støtter gulerodsdyrkning på børnehjemmet. Hele bestyrelsen (- John) plus Abraham kommer til 
mødet (Vilvordevej 8, st.). Søren skriver en mail til ”Carrot-aid”, at vi vil foreslå et bredere projekt, 
som også inddrager børnene, cookers og madlavningen, så man sikrer børnene en bedre ernæring. 
Næste møde: 25. juni kl. 20,00 hos Søren Hauchsvej 8. 


