
 

 

Bestyrelsesmøde i Etiopiens Børn 

Tidspunkt: 20. juni 2016 

Sted: Monica 

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

Referat fra sidste møde og generalforsamling godkendt. Generalforsamlingsreferatet sendes ud til 

medlemmerne sammen med sommerbrev i nærmeste fremtid. 

Konstituering: Formand: Gunvor Vestergaard. Kasserer: Lissi Hejberg Petersen og sekretær: Henning 

Hansen. På næste møde tager vi et nyt billede af bestyrelsen til hjemmesiden. 

Meddelelser om foreningen: Der står dd. 247.723 kr. på foreningen konto, hvoraf de ca. 87.000 kr. er 

øremærket projekter støttet af KANA-fonden og Erik Thunes Legat.  

Vi afholdt en fodboldturnering i Valbyhallen i maj. Der deltog 10 hold plus en del tilskuere. Overskuddet 

blev ca. 4000 kr. Et vellykket arrangement. Vi har gjort nogle erfaringer vi kan bruge til fremtidige 

arrangementer af den type. 

Snak om generalforsamling og efterfølgende mail fra Søren Geckler og Per Geckler (Gunvor svarer Søren og 

Per skriftligt): En lang snak om kommunikation med børnehjemmet, ny kontrakt og betingelser for vores 

støtte. Vi besluttede at nedsætte en særlig gruppe (Gunvor, Monica, Shewit og Henning – aftalt møde 19. 

juli hos Monica kl. 19.00) der skal forberede et forslag til ny kontrakt med børnehjemmet og HAB. Henning 

er ”tovholder” og Gunvor rejser til Mekele i september 2016 og forhandler kontrakten på plads sammen 

med vores kontaktperson Mehretab, HAB og myndighederne i Tigray.  

Bestyrelsens arbejde og fokusområder i det kommende år:  

1. Bedre kommunikation og synliggørelse af foreningen og vores frivillige arbejde/indsats. Både på 

hjemmeside, Facebook og andre platforme. Gerne med flere historier om børnene og deres liv på 

børnehjemmet. 

2. Indgåelse af ny kontrakt med HAB/børnehjemmet. 

3. Indsamle flere penge og flere nye medlemmer. Herunder søge fonde og legater. 

4. Tage kontakt til og evt. indgå samarbejde med andre organisationer i Danmark, som arbejder med 

børn i samme område af Etiopien. Eksempelvis SOS-børnebyerne og Red Barnet og en anden lille 

forening vi har fået kendskab til. 

5. Lave arrangementer for medlemmerne. Fester – Foredrag – Fodbold. 

 



Ansøgninger: Vi har fået bevilget penge fra KANA-fonden (37.000 kr.) og Erik Thunes Legat (40.000 kr.). 

Pengene er øremærket til indretning af lokaler på børnehjemmet til børnenes ekstraundervisning og 

lektielæsning. Desuden forbedringer af børnenes sengeudstyr mv. Gunvor orienterer vores kontaktperson 

Mehretab om bevillingerne. Forskelligt udstyr indkøbes, når Gunvor kommer til børnehjemmet i 

september. Claus arbejder på at lave en standardansøgning, som vi kan bruge til forskellige formål.  

Dansk-etiopisk fest: Vi afholder dansk-etiopisk fest lørdag den 1. oktober. Det er en 10 års jubilæumsfest – 

evt. kombineret med en etiopisk nytårsfest. Shewit og Gunvor undersøger lokaler.  

Medlemsmøde: Vi afholder medlemsmøde i januar/februar 2017. Der var flere ideer til emne, fx 

filminstruktøren Jeppe Hovmand, som har lavet film i Etiopien (Lissi kontakter ham). Claus nævnte at hans 

”svigerdatter” var involveret i et projekt i Etiopien, som kunne være relevant at høre om. 

Future-football turnering på Nytorv: Der afholdes en event på Nytorv i august med noget fodbold. Vi kan 

evt. bidrage med lidt frivilligt arbejde. Gunvor kontakter arrangørerne. 

Nyt møde: Mandag den 22. august kl. 19.00 hos Claus – Sønderdalen 2, 2.tv. 


