
Etiopiens Børn:  
Referat af bestyrelsesmøde d. 24. oktober 2017 kl. 18 (hos 
Claus) 

 
Til stede: Claus, Gunvor, Lissi, Monica, Shewit og Lisbet 
Afbud fra: Henning 
 
Mødet startede med dejlig middag, som Claus havde lavet til os. 

 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 
2. Medlemmer og økonomi  
3. Den Nissenske Familiefond, se brev fra Fikre 
4. Medlemsarrangementer (Festen – hvad gør vi? Andre arrangementer?) 
5. Evt. 

 
Ad. 1: Referatet blev godkendt. 
 
Ad 2: Ingen ændring mht. medlemstallet. Indestående på vores konto: 202.393 
kr. Vi skal sende næste portion penge til børnehjemmet 1/11  (51.000 kr.). 
 
Ad. 3: Fra Fikre, som endnu ikke ved noget om støtten fra Den Nissenske 
Familiefond, har vi modtaget en ønskeliste over indsatsområder, der heldigvis 
falder meget godt sammen med punkterne på bestyrelsens ønskeliste (brugt i 
ansøgningen til familiefonden). 
 
Indsatsområderne på Fikres liste er: 

• Vocational training 
• Income generating activities 
• College fees 
• Dækning af særlige behov for syge og handicappede børn (fx hjælp til 

synshandicappede og til Mamite, pigen som mangler begge sine ben). 
  
Gunvor vil skrive til Mehretab (når han er kommet tilbage fra sit ophold i 
Holland) og bede ham vurdere, hvilke behov på Fikres liste der må anses for at 
være mest påtrængende. Vi vil også bede ham vurdere, om der er mindre 
vedligeholdelsesopgaver, som er aktuelle (fx om der er vandhaner, som ikke 
fungerer).  



Gunvor vil samtidig skrive til Fikre og bede ham indhente konkrete oplysninger 
om og priser på de ønskede hjælpemidler til syge og handicappede børn. 
 
Ad. 4: Den planlagte fest udskydes til 3/3-18 (Shewit undersøger om vi kan leje 
lokalet denne dag, og om de etiopiske kvinder vil lave mad).  
 
I stedet afholder vi en medlemsaften onsdag d. 22/11-17 kl. 19:00 i 
Grænseforeningens lokaler i Peder Skramsgade.  
Shewit ringede til Sara, som lovede at komme og fortælle om fodboldprojektet i 
Etiopien, Football Future Ethiopia. Desuden vil Shewit vise billeder fra sit besøg 
på børnehjemmet i sommerferien.  
Claus laver en invitation, som Lissi udsender hurtigst muligt.  Lissi, Monica og 
Lisbet bager kager; Claus og Henning sørger for øl og vand.  
 
Kalender-bestyrelsesmøde afholdes d. 13/12 kl. 17:00 i Grænseforeningen. 
 
Bestyrelsesmøde afholdes d. 7/2 kl. 19:00 hos Shewit. 
 
Ad. 5: Monica har holdt møde om den planlagte børnebog med Mathylda,  Boline  
og Thomas, som heldigvis alle fortsat er med på ideen. Boline vil gerne have et 
honorar for at skrive historien, så Monica vil gå i gang med at søge fonde og 
penge til dette formål. Thomas’ forlag vil betale for trykning. 
Målgruppe: 2. – 3. Klasse. Sidetal: 32 sider. 
 
 
Næste møde: Medlemsarrangementet d. 22/11 kl. 19.00 i Grænseforeningen, 
Peder Skramsgade 5, 1054 Kbh. K. 
 
 
Referat: København d. 30/10-17,  Lisbet Borker 
 
 
 
 
 


