
Referat af bestyrelsesmøde i Etiopiens Børn. 9. januar 2014 
 

Sted: Hos Lisbet 

 

Til stede: Lisbet, Søren, Monica, John, Lissi og Henning (referent).  

 

Referat af seneste bestyrelsesmøde (7. oktober 2013) blev godkendt. 

 

Økonomi og medlemmer: Der står 210.105 kr. på kontoen. Der er indbetalt 8.610 kr. fra Tigray-

foreningen i Danmark. Ingen nye medlemmer, men vi skal evt. lave rykker for medlemskab snart, 

fordi vi skal være 300 medlemmer pr. 1. april 2014. Der laves indberetning til SKAT om bidrag. 

 

Projekt septiktank og andet byggeri: Projektet er tilsyneladende færdigt. Efterfølgende har vi fået en 

masse billeder, der viser processen og resultatet. Det ser meget flot ud og budgettet er 

tilsyneladende overholdt, men vi mangler regnskab fra Mekelle. John og Henning udarbejder 

slutrapporter til Thunes Legat og KANA-fonden, når regnskab foreligger. 

 

Forslag fra Per Geckler og Marianne Lundemark Andersen: De har foreslået at bestyrelsen 

kommer med forslag til, hvordan vi kan øge det økonomiske bidrag til børnehjemmet, fordi de 

mangler penge. De har bl.a. selv foreslået at fremstille plakater/flyers, hvor der sættes fokus på 

bedre mad- projektet.  

 

Bedre mad – projektet: Vi havde en god drøftelse – evaluering af mad- og køkkenprojektet samt 

projekter i almindelighed. Det konkluderedes at mad- og køkkenprojektet sandsynligvis ikke er 

lykkedes i h.t. projektets intentioner. Dette skal vi have med i beretningen. Videre var bestyrelsen 

enige om ikke at støtte Per og Mariannes forslag til bestyrelsen om nye aktiviteter. Endelig aftaltes, 

at vi skal have en snak med Per og Marianne, og de indbydes til næste bestyrelsesmøde.  

  

Udslusning af store børn/unge: Der er planer om udslusning af 9 af de store børn fra børnehjemmet. 

Vi støtter projektet økonomisk. Vi har ikke hørt om planerne er blevet realiseret. 

 

Økonomisk rapportering fra børnehjemmet: Vi afventer regnskaber og økonomiske oversigter fra 

børnehjemmet.   

  

Kommunikation: Formanden har skrevet et brev efter sidste bestyrelsesmøde om forskellige forhold, 

men vi har ikke modtaget noget svar. Det er vi utilfredse med og formanden sender nu en ny email 

til børnehjemmet, hvor han rykker for svar på vores tidligere stillede spørgsmål, hvor det 

præciseres, at vi ikke sender næste rate af vores bidrag i marts, før vi har fået tilfredsstillende svar. 

 

Hjemmesiden: Der mangler stadig nogle punkter til den nye hjemmeside, fx billeder af børnene. 

Desuden skal generalforsamlingstidspunktet annonceres. Vi skal finde en ny person til at lave 

hjemmesiden, fordi Lasse ikke er med længere. Monica undersøger mulighederne. 

 

 

Generalforsamling: Der afholdes generalforsamling 23. april kl. 19,00 på Købehavns åbne 

Gymnasium. John udarbejder dagsorden. Det foreslås at nedlægge uddannelsesfonden, da der ikke 

er flere penge i den, når udslusningen af de 9 store børn er foretaget. John ønsker at udtræde af 

bestyrelsen og Søren ønsker ikke længere at være formand. 



 

Næste bestyrelsesmøde: 27. februar kl. 19,30 hos John. 

 


