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Etiopiens Børn 

Udkast: Referat af bestyrelsesmøde 4. juni 2014 

Deltagere: Henning, Gunvor, Lissi, Lisbet, Monica, Shewit og Claus (ref). 

 

1. Godkendelse af Referat fra sidste bestyrelsesmøde 7. maj 

Godkendt 

 

Status på medlemmer og økonomi 

 Der er i øjeblikket ca. 310 medlemmer. Tallet har været stabilt i lang tid. 

 Der er kr. 175.407,- på kontoen. 

De bevilligede penge til vagthuset overføres, når Fikre har svaret på mail fra Lissi/Gunvor. 

 

2. Status på børnene 

Lissi har skrevet til Etiopien for at høre nærmere om de udslusede børn, men har endnu ikke 

modtaget svar.  

Der er kommet 10 nye børn på børnehjemmet – Vi beder Shewits far om at fotografere og 

interviewe børnene, idet han skal besøge Mekele i løbet af sommeren. 

 

3. Bestyrelsens arbejde 

Der var en lang drøftelse af bestyrelsens arbejde, strategi og opgaver for det næste år. Drøftelsen 

faldt i tre overordnede temaer 

4.1 Præmisser for arbejdet 

4.2 Mål med arbejdet 

4.3 Opgaver i 2014-2015 

4.1 Præmisser for arbejdet 

 Udgangspunktet for arbejdet med børnehjemmet er, at Fikre er leder med de fordele og 

ulemper, det har.  

 Det har vist sig vanskeligt at gennemføre projekter i børnehjemmet, der kræver opfølgning 

dernede – det gælder fx haveprojektet, koprojektet og hønseprojektet.  
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 Derimod har det vist sig, at penge til afsluttede projekter med blivende installationer og 

bygninger er givet bedre ud. Således har børnene glæde af nye vaskerum, nyt køkken, 

kloakker mv. 

 Herudover kan det konstateres, at priser og lønningerne stiger i Etiopien – også mere end i 

Danmark 

 Børnehjemmets drift kan ikke dækkes alene af de indtægter, de modtager fra Etiopiens 

Børn. Og foreningen har sat en stopper for de indtægter, der kom ind via adoptioner. Der er 

på den baggrund anledning til en vis bekymring for, om børnehjemmet kan få økonomien til 

at hænge sammen. 

4.2 Mål for arbejdet 

Der var stemning for, at arbejdet i forhold til børnehjemmet fremover fokuserer mere på basis-

driften – ”Back to basic”. Det vil sige, at udgangspunktet skal tages i, hvilke tiltag, der kan forbedre 

børnenes situation. 

Vi nåede frem til følgende prioriteringer for driften af børnehjemmet: 

 Fokus på driften og økonomien 

 Eventuelle projektpenge skal gå til  

o ting, der direkte kommer børnene til gode og  

o afsluttede projekter 

 Indsatser og projekter skal foregår ”Etiopiens nært”, således at det støtter den lokale 

økonomi  – dvs. projekter udføres af lokale håndværkere, og varer skal købet lokalt 

Vi nåede frem til følgende prioriteringer for medlems- og støttearbejdet: 

 Der skal skaffes flere penge  

 Foreningen skal bygge på troværdighed og gennemskuelighed 

 Vi skal have et højt informationsniveau 

 

4.3 Opgaver i 2014-2015 

4.3.1 Opsamling på 2013 projekter 

 

Status ser således ud: 

 Kloakprojektet er færdigt og vellykket 

 Projekt ”bedre mad” – flyder 

 Kyllingeprojektet – vi har ikke kendskab til aktuelle status 

 

Følgende blev besluttet: 

 

 Vi foretager en opsamling og evaluering af 2013 projekter sammen med den gamle 

bestyrelse og Per og Marianne den 21. august. 

 Vi beder Shewits far observere status på projekterne, når han besøger Mekele til sommer. 
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 Carrot aid vil få uddybende informationer om køkkenhaven, når Shewits far har 

aflagt besøg i Mekele. 

 Gunvor sender mail til Fikre igen vedr. vagtskuret. Lissi afventer frigivelse af penge til vi 

har modtaget svar. 

 

4.3.2 Projekter/aktiviteter, vi skal have fokus på i 2014 

 

Vi vil geare ned for projekter i 2014. Der er dog søgt penge i Kana-fonden til madrasser, senge, 

overdækning af vaskeplads mv. 

 

Beslutninger: 

 

 Vi går i første omgang ikke efter nye projekter i 2014, men afventer Shewits fars besøg 

  

4.3.3 Den økonomiske situation 

 

Vi vil gerne have flere medlemmer. Fx via netværk.  

 

Vi skal i grove træk vide, hvad driften koster. Vi mangler oplysninger om, hvad driften af skolen 

og børnehjemmet specifikt koster. Det er ikke muligt at skille disse udgifter ud fra koncern-

regnskabet fra HAB. Der skal derfor bruges tid på at analysere regnskabet nærmere, så vi får et 

bedre billede af, hvad driften af børnehjemmet koster. 

 

Følgende blev besluttet: 

 

 Der udsendes 2 nyhedsbreve årligt 

 Der holdes to medlemsarrangementer om året – Generalforsamling forår + Medlemsmøde 

efterår. 

 Der udsendes en reminder om kontingent fx efter generalforsamlingen i maj og i 

december, så medlemmerne kan nå at få skattefradrag.  

 Medlemmerne opfordres i et nyhedsbrev til at hjælpe med at forøge omfanget af 

donationer. 

 Lissi og Henning kigger på medlemslisten for at se, hvor mange medlemmer, der kun 

betaler medlemskontingentet på 100 kr. Vi snakker videre om forskellige 

kontingentmodeller på et af de næste møder. 

 Der afholdes et medlemsmøde torsdag den 27. november, når Lissi og Henning er tilbage 

fra Etiopien (dette tages op på et senere møde). Monica reserverer lokaler i Valby 

Kulturhus 

 Regnskabet fra HAB skal analyseres for at få et billede af driftsudgifter til børnehjemmet 

 Medlemsrejse efterår 2015 – Gunvor og Lissi forhører sig hos forskellige rejsebureauer 

 

Følgende var idéer, der blev nævnt: 

 

 Der laves en ny medlemspakke 

 Vi skal ud og fortælle om foreningen. Der blev nævnt muligheden for Rotary loger og 

lignende.  

 Mette de Voss fra Børsen er interesseret i foreningen og kan evt. skaffe kontakter? 

 Indsamlinger 
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 Fest – ”mødrene” vil gerne lave mad. 

 Engangsaktiviteter, der kan skaffe penge 

 Vi kan gøre opmærksom på os selv i offentligheden – fx ved at skrive artikler 

 Kan vi gøre noget særligt for medlemmer, der betaler mere end de 100,- i kontingent.  

 

 

4.3.4 Hjemmeside og Facebook 

 

De fleste relevante oplysninger findes på hjemmesiden. Facebook bruges som teaser i fht. 

hjemmesiden. 

 

Beslutninger 

 

 Shewit er hovedansvarlig for FB. Gunvor skal have administrator-adgang til FB. 

 Monica er hovedansvarlig for hjemmesiden. 

 

Idéer: 

 

 Der skal noget nyt op på FB hver uge.  

 Vi skal hver især bidrage med materiale til FB og hjemmeside, hvis vi støder på noget 

relevant. 

  

4.3.4 Tilsynsrejse 

 

 Henning og Lissi tager til Etiopien i neovember (for egen regning). 

 Shewits far besøger Mekele i juli -  Lissi og gerne en mere tager et møde med Shewits far 

for at aftale interview og foto, samt spørgsmål til driften. 

  

4.3.5 Kalender/arbejdsplan 

 

Beslutninger: 

 

 2 nyhedsbreve i juni/juli + december 

 Medlemsmøde i november 

 Generalforsamling i maj 2015 

 Rykker for kontingent omkring 1. februar 2015 

 Planer lægges på hjemmesiden 

 

4.3.6 møde med den gamle bestyrelse + Per og Marianne 

 

 Holdes 21. august hos Henning og Lissi 

 

5. Eventuelt 

 Bankkontoen skal overføres fra Lissis navn til foreningens cvr-nummer. 

 

 


