
Bestyrelsesmøde i Etiopiens Børn  

Referat 8.januar 2015 

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

 

 

1. Referat 

 Godkendt 

2. Status på medlemmer og økonomi 

 Der står i øjeblikket 153.819,- på kontoen. 

 Medlemstallet er nogenlunde det samme.  

Der kommer for lidt penge ind pr måned i forhold til at indsamle 200.000,- pr år. Det ville være ønskeligt 

med lidt flere medlemmer eller større bidrag. 

 Lissi sender en rykker ud her i januar, heri skal indgå en mild opfordring til at medlemmerne 

bidrager yderligere. Den suppleres evt. af en yderligere rykker i april. 

3. Nyt fra Børnehjemmet 

 Køerne er endelig blevet solgt via en slags auktion 

 Vi har modtaget en nytårshilsen fra Fikre 

 Yohannes har sendt de sidste bilag i forbindelse med Kana-fondens bevilling til puder, tæpper 

sengetøj, kopimaskine og computere. Henning har sendt rapport til KANA-fonden. 

4. Ny kontaktperson 

 Mhreteab Haile Selassie, der er Abrahams nevø, har indvilliget i at være foreningens kontaktperson 

til børnehjemmet.  Mhreteab kan på den måde afløse Abraham, der har været foreningens 

kontaktperson i en årrække. Det er noget vi har efterspurgt i lang tid, og er meget tilfredse med. Vi 

har nu en person, der kan være mellemmand og sørge for løbende kommunikation med 

børnehjemmet. 

 Gunvor sender et brev til Mhreteab, hvor vi kort lægger op til, hvilken rolle, vi gerne vil have, han 

spiller, herunder:  

o Hovedopgaven er at besøge børnehjemmet med jævnlige mellemrum, fx hver eller hver 

anden måned. 

o Vi vil gerne bede Mhreteab om at observere, hvordan det overordnet går på børnehjemmet. 

Er der fx kommet nye børn til? er nogen holdt op? hvordan går det med haven? osv. 
o Vi vil bede Mhreteab sende en kort status/opdatering efter hvert besøg. 

o Det er særligt vigtigt at få meldinger fra Mhreteab om forhold, hvor bestyrelsen/foreningen 

kan spille en rolle. 



o Mhreteab må gerne gøre bestyrelsen opmærksom på, hvornår han vil foretage besøg, så vi 

evt. kan stille spørgsmål. 
o Mhreteab må meget gerne være særligt opmærksom på udslusning, herunder hvor mange 

børn, der forventes at forlade børnehjemmet samt, hvad deres planer er. 
o Bestyrelsen vil løbende sende spørgsmål. 
o Hvis Mhreteab (der er agronom) har overskud til det, vil bestyrelsen være meget 

taknemmelig, hvis han vil give gode råd til børnehjemmet vedrørende driften af haven. (I 

brevet kan Gunvor evt. kort nævne, at der fra Danmark er lagt store ressourcer i 

haveprojektet) 

 Brevet sendes cc til Abraham 

5. Opsamling på medlemsmøde den 27. november 2014 

Der blev afholdt et velbesøgt medlemsmøde i november, her opsummers kort fra en ”brain-storm” 

vedrørende muligheder for at skaffe flere penge til børnehjemmet samt de beslutninger, vi tog: 

 Der skal afholdes en fest i foråret 2015, gerne i april måned. 

 Shewit, Henning, Lissi og Lisbet udgør festkomiteen.  

 Der skal findes et egnet lokale (fx medborgerhus Ahlefeldts Gade, Øregaard Gymnasium, Lokale på 

Hulgårdsvej) 

 Maden er OK 

 Der må gerne være musik 

 Birgitte Eriksen ville gerne hjælp  

 

 Julie foreslog, at hun og andre afholder en eller anden form for event, hvor der indsamles penge til 

børnehjemmet. Julie vil gerne, sammen med andre stå for arrangementet. 

 Claus beder Julie skrive et kort oplæg med et konkret oplæg 

 

 Lissi spørger, via bekendte, om Anisette ville optræde i forbindelse med et af foreningens 

arrangementer 

 Gunvor spørger ligeledes Kim Menzer  

 

 Henning og Claus opdyrker fondsområdet og undersøger/gennemfører bl.a.: 

o Er der fonde vi kan søge vedr. skoleuniformer, skolegang, solceller mv. ? 

o Er det muligt at transformere ”driftudgifter” til ”projekter” fx installation af solceller der 

giver besparelser på el-regningen? 

o Hvad skal vi søge Kana, Erik Thunes fond og evt. andre fonde om – fx tutorial-room, 

solceller? 

o Der dannes en slags fundraisinggruppe, blandt medlemmerne, der kan være behjælpelige 

med at finde nye finansieringsmuligheder  

 

 Der var forslag om at gennemføre et loppemarked ( fra Sidser) 

 

 Der var forslag om, at andre end bestyrelsen deltager i aktiviteter 

 



 En mulighed er at komme ud på skoler og gymnasier med foredrag 

 

 Lissi og Gunvor udarbejder i forbindelse med oplæg  på Café Globen  en beskrivelse af, hvilke slags 

oplæg, vi kan give (som kan bruges ved evt. henvendelser) 

 

 Medlemmerne mindes om, at børnehjemmet/foreningen mangler penge (dette er allerede gjort via 

medlemsbrevet i december) 

 Vi havde en snak om, at vi ikke ønsker at presse vores medlemmer for meget. 

Prioriteringen er at følgende søges gennemført i foråret 2015 

1. Fest 

2. Fundraising 

3. Foredrag  (er aftalt) + beskrivelse  

4. Sikre 300 medlemmer (via rykkere mv) 

6. Udslusning 

Vi havde en drøftelse af udslusning – den gode historie fra Lissis, Hennings og Claus’ besøg er, at det går 

godt for de børn, der har forladt børnehjemmet.  

Tidligere er der givet omkring 6000 Birr til nogle af de børn, der har forladt børnehjemmet som 

opstartsstøtte. Det er tvivlsomt, om de har råd til det fremover.  

Vi havde en drøftelse af, om der skulle etableres en ”ungdompulje”, så der fortsat er mulighed for at give 

støtte.  

Der var visse overvejelser ved at støtte enkeltbørn eller tage beløb fra driften, når der mangler penge.  

En mulighed er at give støtten i form af mikrolån, som skal betales tilbage i løbet af en årrække. Renterne 

kunne evt. går til fællesskabet. En mulighed er at involvere nogen, der kender til mikrolån. 

Der var enighed om, at vi skal informere og spørge Fikre, inden vi går videre 

7. Gruppe på Facebook 

 Der er oprettet en lukket gruppe på Facebook for elever og tidligere lever fra børnehjemmet samt 

bestyrelsesmedlemmer i foreningen og andre nært tilknyttede medlemmer, der fx har besøgt 

børnehjemmet 

7. Næste møde 

Mandag den 23. februar kl 19.00 hos Gunvor 


