
Referat af bestyrelsesmøde i Etiopiens Børn. 7. oktober 2013 
 

Sted: Hos Gunvor 

 

Til stede: Lisbet, Søren, Gunvor, Lissi og Henning (referent). Desuden deltog  Per Geckler og 

Marianne. Afbud fra John og Monica 

 

Referat af seneste bestyrelsesmøde (29. august 2013) blev godkendt, men der mangler en liste med 

ansvarlige for elementer til den nye hjemmeside: Henning laver referater, Lissi laver medlemslister, 

Lissi og Lisbet laver beskrivelser af særlige indsamlinger til eksempelvis psykologhjælp andre 

særlige problemer blandt udvalgte børn på børnehjemmet.. 

 

Ikke rapport fra Abraham. Abraham har ikke besøgt børnehjemmet for nylig, fordi han har været i 

Danmark. Vi har været glade for de 12. rapporter, som Abraham har udarbejdet siden foreningens 

start. Nu er Abraham gået på pension i Addis Abeba og skal ikke lave nye regelmæssige rapporter. 

Per Geckler har gennemgået listen med børn på sin tur til Mekele og havde nye oplysninger. 

  

Per Gecklers rejse til Mekelle: Per var kommet tilbage fra sin rejse, hvor han havde haft forskellige 

opgaver på bestyrelsens vegne da formanden var blevet forhindret i som planlagt at deltage. 

Bestyrelsen var meget taknemmelig for både Pers afrapportering til bestyrelsen og hans store 

indsats med de forskellige projekter. Endelig hjembragte Per forskellige dokumenter, herunder en 

særlig projektbeskrivelse for HAB og børnehjemmet, som bl.a. er en konsekvens af den etiopiske 

regerings nye politik i forhold til landets NGOer, hvor de gerne vil have mere kontrol og styr på 

aktiviteterne.  

Efter Pers besøg kan opsummeres: 

a. Det er vigtigt at få gang i udslusning af de ældste beboere (18-22 år) for at gøre plads til 

flere nye og yngre børn. 

b. Sanitets- og køkkenprojekterne (Thune og KANA) er blevet projekteret og er under 

gennemførelse som planlagt. 

c. Der er nu etableret en hidtil ikke-eksisterende kommunikationslinie mellem HAB-

bestyrelsens engelskkommunikerende formand Tareke Alemayehu og EBs ditto. Kanalen 

skal bl.a. bruges til at få HAB-formanden til at bidrage til forståelsen for og realiseringen af 

EBs strategi vedr. ledelse, økonomisk rapportering samt overholdelse af aftalerne vedr. mad- 

og sanitetsprojekterne. 

d. Der er udarbejdet et årsbudget for 2013/14, omfattende alt og opstillet således som vi har 

ønsket, men det viser, at der er et finansieringsproblem. Vores bidrag rækker slet ikke til at 

dække alle omkostninger. 

e. ”Bedre mad –projektet” skrider fremad (der er forberedt til ny vækstsæson efter regntiden, 

der er nu kyllinger i hus, kobestanden er bragt ned på en realistisk størrelse og lokal ekstern 

støtte til driften er under etablering). Men det har været hårdt at nå hertil og projektet er slet 

ikke tilstrækkeligt selvkørende. 

f. Foreningens adoptionspolitik bliver fulgt, men det betyder også bortfald af bidrag fra 

adoptionsorganisationer. 

 

Det besluttedes endeligt i år at satse på at udsende et orienterende julebrev, men ikke som vi ellers 

havde talt om et medlemsmøde generelt om forholdene i Etiopien. 

 

Næste bestyrelsesmøde: 9. januar kl. 19.30 hos Lisbet Norgesgade 31, 5. th.  


