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Referat fra Etiopiens Børns Bestyrelse 08-04-2017 
 

Tilstede: Henning, Lisbeth, Lissi, Shewit, Claus, Gunvor og Monica. 
Dato: 08.april 2017  

Fandt sted: Hjemme hos Lissi og Henning. 
Referent: Monica.  

 
Dagsorden  

1. Godkendelse af referat 

2. Medlemmer og økonomi 
3. Nyt fra børnehjemmet – halvårsrapport 

4. Generalforsamling 
5. Fodboldstævne 

6. Børnebog om Etiopiens Børn 
7. Evt. 

 
 

1. Godkendelse af referat  
 

Det godkendes af alle.  
 

2. Medlemmer og økonomi 
 

Der er i alt 312 medlemmer i foreningen, og to nye medlemmer. 

Vi nåede medlemstallet (mindst 300) inden tidsfristen (1. april) til SKAT. 
 

D.d. (07-04-2017) står der 190.398,38. Kr. på Etiopiens Børns konto. 
Første maj sender Lissi 50.000 kr. til Børnehjemmet. 

 
Fremover vil bestyrelsen gerne fortælle mere om Etioipens Børns arbejde. 

Særligt til herboende etiopiere, da vi gerne ser at flere af dem bliver medlem 
af foreningen.  

 
3. Nyt fra børnehjemmet – halvårsrapport 

 
Henning orienterede resten af bestyrelsen om at vi har fået en rapport i 

februar 2017 fra Mehretab, samt billeder med tekst fra Fikre.  
 

For at afrunde afrapporteringen til Kana og Thunes legat fortsætter Gunvor 

dialogen med Fikre, da vi til afrapportering har brug for de endelig fotografier 
og regnskab til KANA og Thunes legat.   

 
Så snart vi har modtaget disse informationer sender vi foreningens årlige 

regnskab til børnehjemmets eksterne revisor, da børnehjemmet har 
efterspurgt det.   
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Vi overvejer at få fremstillet et stempel med foreningens logo, som vi kan 
bruge når vi sender papirer til børnehjemmet og andre i Etiopien.  

 
Socialrapport fra Børnehjemmet 

 
Bestyrelsen har modtaget en rapport over børnenes trivsel og velvære. Det er 

vi rigtig glad for, da den er med til at give os et endnu bedre indblik i 
udviklingen på børnehjemmet. 

 

I rapporten blev bestyrelsen opmærksom på, at børnehjemmet har fået flere 
børn med speciel behov (fx børn som er blinde), samt flere børn under 5 år.  

Bestyrelsen bliver nødt til at rejse denne problemstilling, dvs. om Fikre siger ja 
til alle anvisninger fra de sociale myndigheder i Mekelle, da det på sigt kan 

forringe de andre børns trivsel på børnehjemmet. Gunvor skriver til Mehretab 
for at få hans vurdering af sagen. 

 
Lissi og Gunvor ajourfører den liste, som vi har over børnene med den som 

Børnehjemmet har, således at vores liste kommer til at stemme overens med 
deres ift. til børnenes navn, køn og alder.  

 
 

4. Generalforsamling i Etiopiens Børn 2017 
 

Generalforsamlingen afholdes kl.19:00 tirsdag den 9.maj 2017 i 

Grænseforeningens lokaler. Adressen er: Peder Skrams Gade 5, 1054 
København K. 

 
Forslag til generalforsamlingen skal indsendes til formanden for Etiopiens Børn 

4 uger før den holdes. Lissi sender ud til medlemmerne for at høre om de har 
punkter til Generalforsamlingen, således at de kan komme med i dagsorden til 

generalforsamlingen. 
 

Dagsorden til den ordinære generalforsamling sender Lissi ud til medlemmerne 
af foreningen hurtigst muligt.  

Den årlige skriftlige beretning  udarbejdes af Gunvor og rundsendes til 
bestyrelsen inden den udsendes til medlemmerne 

 
Budget og regnskab udarbejdes af Henning og Lissi. Henning formulerer 

vedtægtsændring, så paragrafferne bliver indbyrdes konsistente. 

 
Henning finder en dirigent til generalforsamlingen. 

 
Praktiske ting i forbindelse med Generalforsamlingen: 

Gunvor køber Flensborg pilsner. 
Lissi og Lisbeth bager kage.  

Shewit's mor kommer med det etiopiske brød ambassa(etiopisk brød). 
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Henning køber sodavand. 
 

Alle mødes tirsdag den 09. maj kl.18:00 inden Generalforsamlingen finder 
sted, på nær Monica som i år ikke kan deltage i Generalforsamlingen. 

 
Bestyrelsen foreslår at medlemskontingentet i Etiopiens Børn fortsat er på 100 

kr. 
 

5. Fodboldstævne  

 
Shewit beretter om status på fodboldstævnet, som vi gerne vil lave sammen 

med Daniel fra Idræstprojektet under Københavns Kommune.  
 

Shewit finder snarest ud af om fodboldturnering kan finde sted i 
Nørrebrohallen til juni.Hvis vi afvikler fodboldstævnet i samarbejde med 

Idrætsprojektet står bestyrelsen for følgende: 
 Præmier(sponsorater) 

 Mad og drikke 
 Sende invitationen ud på FB og hjemmesiden samt oprette et FB event 

 
Bestyrelsen talte om, hvorvidt turneringen skal holdes en weekend eller en 

hverdag. Daniels erfaring er, at det er godt at gøre det en hverdag. 
Bestyrelsen følger dette råd. 

 

Hvis stævnet ikke kan nås at afvikles i juni, så undersøges det om stævnet kan 
holdes til september i Valby-Hallen.  

 
 

6. Børnebog 
 

Monica fortalte, at hun har været i kontakt med Forlaget Meloni Forlag om at 
få lavet en børnebog om børnehjemmet i Mekelle. Thomas Meloni Rønn 

forlagschef i Forlaget Meloni vil gerne samarbejde med bestyrelsen om at 
producere en børnebog, hvor hele overskuddet af bogen går til Etiopiens Børn. 

 
Monica har taget kontakt til Matylda Rosenbæk(der lavet Etiopiens Børn logo 

samt billedillustrationer af børnene på hjemmesiden), da hun gerne ser, at hun 
er med til at illustrere tegninger til børnebogen. Samtidig har Monica taget 

kontakt til Boline Skovly, som er forfatter og journalist. Hun har bl.a. udgivet 

bogen” Hvad har du gang i, MIMI?!”. Da de to kommer til skrive og illustrere 
historien. 

 
Resten af bestyrelsen anbefaler, at der udarbejdes en kontrakt mellem Meloni 

Forlag, Skovly og Rosenbæk omkring honorar, rettigheder, royalties mv., 
således at det er klart og tydeligt for alle parter. 
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Monica holder resten af bestyrelsen ajourført omkring projektet, så snart hun 
har været i kontakt med Thomas fra Meloni Forlag.  

 
7. Evt. 

 
George Zeuthen arbejder videre på hans filmprojekt. Gunvor giver Zeuthen 

sparring på hans projekt, og kan fortælle at børnene og de unge på 
børnehjemmet er glade for ham. Zeuthen fokuserer bl.a. igennem hans 

filmprojekt på at hovedpersonen i hans film er et af børnene fra 

Børnehjemmet.Zeuthen vil give filmudstyret til børnene på børnehjemmet, hvis 
det lykkes at rejse pengene til projektet. Gunvor holder kontakten ved lige 

med ham, således at vi er ajourført med hans projektproces. 
 

Et gavmildt medlem af Foreningen ved navn Kirsten Bek har givet 100 stk. 
strikkepinde til børnene, som var en stor succes, da Gunvor under hendes 

besøg på børnehjemmet i september 2016 viste børnene, hvordan man 
strikker. Det takker bestyrelsen for.  


