
Referat af bestyrelsesmøde i Ethiopiens Børn. 30. januar 2012 
 
Sted: Hos Jens 
 
Til stede: Jens, John, Lisbet, Gunvor, Monica og Henning (referent).  
 
Referat af seneste bestyrelsesmøde var godkendt. Der blev afholdt en julefrokost i forbindelse med 
kalenderfabrikation den 2. december 2011. Der er ikke referat og ingen beslutninger. 
 
Meddelelser: Medlemsmødet 16. november var vellykket med ca. 25 deltagere og et interessant 
oplæg om mikrolån fra Flemming Kamp (fra OIKOS). Vi vil næppe beskæftige os med mikrolån i 
foreningen, men undersøge mulighederne i Mekele og Etiopien. 
 
Vor Frelsers Kirke og sogn har besluttet at fortsætte deres støtte til vores forening. Flere af 
bestyrelsesmedlemmerne var for nylig ude i Vor Frelsers Kirke og fortælle om børnehjemmet og 
foreningen. Desuden modtog vi en tredjedel af overskuddet fra en koncert med ”Hymns from 
Niveve” i december i Vor Frelsers Kirke. Kirken var fuld og vi modtog mere end 7.000 kr. 
 
Børnehjemmet har fået penge fra et dansk ”gulerodsprojekt”, til at lave indhegning og 
forsøgsdyrkning af gulerødder på børnehjemmets jord. Knud Vilby og Phil Clarke har tidligere 
været med Abraham på børnehjemmet for at undersøge mulighederne for gulerodsdyrkning. 
 
Der er endnu ikke tilmeldt tilstrækkeligt mange til en lukket medlemsrejse for medlemmer af 
Etiopiens Børn. Der bliver derfor åbnet for at andre end medlemmer kan deltage i rejsen til efteråret 
2012. 
 
Økonomi: Der står nu 203.000 kr. på vores bankkonto – heraf 22.600 kr. i uddannelsesfonden. Men 
vi mangler medlemmer, hvis vi skal leve op til kravet for skattefradrag om 300 medlemmer inden 
april 2012. Mange har sandsynligvis glemt at forny deres medlemskab. Vi gør nu en kraftig indsats 
for at få folk til at forny deres medlemskab.  
 
Vi venter med at søge penge i KANA-fonden til vi har været i Etiopien i april, så vi har bedre 
indsigt i, hvad der er brug for at søge penge til. 
 
Nyhedsbrev: Jens havde lavet udkast til nyhedsbrev til medlemmerne. Indholdet blev diskuteret. 
Når rettelser er foretaget, sendes det ud til alle medlemmerne. 
 
Generalforsamling: Den årlige generalforsamling afholdes torsdag den 26. april på Københavns 
Åbne Gymnasium. 
 
Bestyrelsens tur til Etiopien næste påske. Rejsen foregår 29. marts - 9. april 2012. Rejsens indhold 
blev grundigt drøftet. Forskellige opgaver blev uddelt. Vi forespørger om muligheden for at give en 
lidt større gave til børnehjemmet og børnene, når vi kommer til Mekele.. 
 
Næste møde: 1. marts kl. 19,30 hos John. Indholdet bliver drøftelse af rejsens indhold og aktiviteter.  
 


