
 

Generalforsamling  

17, maj 2016, Referat 

 

1. Valg af dirigent og referent 

Finn Kenneth Hansen blev valgt som dirigent, Claus Syberg Henriksen valgtes til referent. 

Finn startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, dvs. med mere end to ugers 

varsel. 

 

2. Bestyrelsens beretning 

Bestyrelsens skriftlige beretning var på forhånd sendt ud til medlemmerne af foreningen. 

Formanden, Gunvor Vestergaard, fremlagde bestyrelsens mundtlige beretning. Gunvor nævnte bl.a. Det 

er foreningens ti års fødselsdag i år. Det har været nogle begivenhedsrige år, hvor der er sket mange 

ting, som vi ikke kunne have forudset.  

Herefter viste Gunvor en video med billeder fra starten af børnehjemmet frem til i dag. Billederne 

illustrerede udviklingen, hvor børnehjemmet er gået fra at være nogle skure lavet af bølgeblik til i dag, 

hvor der er pæne, murede bygninger med sovesale til børnene. 

Gunvor understregede bl.a. følgende: Det er især positivt, at der er mange af børnene, der er blevet 

sluset ud af børnehjemmet som i dag klarer sig godt, men at de stadig opfatter børnehjemmet som 

deres hjem/familie og mange af dem kommer jævnligt på børnehjemmet. 

Ikke alt er lykkedes så godt, som vi kunne have ønsket os, men vi er overbeviste om, sagde Gunvor, at 

børnehjemmet har hjulpet børnene godt på vej. Nogle af de områder, hvor det kunne være bedre, er fx 

den lokale forankring. Børnehjemmet er således meget afhængigt af vores hjælp, og har ikke formået at 

finde andre støttekilder i større omfang. På grund af tørken, som medfører prisstigninger, og den 

inflation, der følger den økonomiske vækst i Etiopien slår vores donationer desværre ikke helt til. 

Bestyrelsens fokus har derfor været på at skaffe så mange penge som muligt. Desværre har det været 

vanskeligt at skaffe fondsmidler til drift ligesom medlemstallet i lang tid har balanceret omkring de 300. 

Det har været vanskeligt at tiltrække flere medlemmer. Det er, sagde Gunvor, en netværksforening, hvor 

medlemmerne er venner og venners venner. 

For at skaffe flere midler blev der afholdt en fest sidste år, som gentages til efteråret, ligesom der 

afholdes en fodboldturnering her i foråret. 



På børnehjemmet har det været vanskeligt at fastholde personalet. Lønningerne ligger i den lave ende, 

og flere gode medarbejdere har derfor forladt børnehjemmet. Der er dog ansat nye medarbejdere. 

Yohannes er desværre en af dem, der har forladt børnehjemmet, hvilket har vanskeliggjort 

kommunikationen md børnehjemmet, idet han var den eneste blandt personalet, der kunne engelsk. 

Heldigvis har en af de tidligere elever trådt hjælpende til, ligesom vore kontaktperson i Mekele, 

Mehretab Haileselassie Yohalashet, sender jævnlige rapporter fra børnehjemmet. 

Herefter blev den skriftlige og mundtlige beretning sat til debat, der var følgende kommentarer og 

spørgsmål: 

 Flere udtrykte bekymring om den udskiftning, der har været i personalet.  

 Der blev spurgt, hvor stor del af børnehjemmets samlede indtægt vores forenings bidrag udgør. 

Henning Hansens svarede på bestyrelsens vegne, at det drejer sig om cirka halvdelen af HABs 

indtægter. I øjeblikket har børnehjemmet underskud, bl.a. fordi de ikke længere har indtægter 

fra adoptioner. Samtidig understregede Henning, at vi som noget nyt får revisorpåtegnede 

regnskaber fra børnehjemmet, således, at vi i dag har et bedre overblik over økonomien, end vi 

har haft tidligere. 

 Der blev spurgt, om der er kontakt mellem vores forening og andre foreninger eller institutioner 

i Mekele. Henning svarede, at det er der ikke, men at det kunne være noget bestyrelsen 

arbejder på fremover. 

 Der udspandt sig en længere diskussion om, hvor stor nytteværdien er af at støtte 

børnehjemmet. Spørgsmålet gik på, om ens penge ville være givet bedre ud til andre projekter. 

”Kan vi være sikre på, at vi får nok for pengene?”. Der var forskellige holdninger til dette 

spørgsmål. Nogle pegede på, at bestyrelsen burde arbejde på en mere direkte økonomi og 

projektstyring. Andre mente, at der nok var nogle ting, der ikke helt kørte, som fx haveprojektet, 

men at børnehjemmet fungerer som et trygt og godt sted for børnene og at driftudgifterne er 

særdeles lave. Der var ikke en entydig holdning på generalforsamlingen, men der blev lag op til, 

at bestyrelsen kigger nærmere på økonomistyringen i særdeleshed i forbindelse med den 

kontraktfornyelse, der snart skal foretages mellem Foreningen Etiopiens Børn og børnehjemmet 

under HAB. 

 Der var et generelt ønske om, at bestyrelsen besøger børnehjemmet i det omfang, det er muligt. 

Herefter blev bestyrelsens beretning godkendt. 

 

3. Regnskab 

Kasseren, Lissi Hejberg, gennemgik foreningens regnskabet for 2015. Der har været et overskud på kr. 

30.379,- i 2015. Der er i øjeblikket ca. kr 165.000,- på kontoen, hvilket er tilfredsstillende. 

Revisionsfirmaet BDO havde revideret regnskabet uden anmærkninger. Det reviderede regnskab blev 

fremlagt til generalforsamlingens deltagere. 

Herefter var der spørgsmål: 



 Hvorfor er der ikke modtaget så mange midler i fondsstøtte i 2015 som budgetteret, lød et 

spørgsmål. Henning svarede, at vi ikke havde været så heldige i 2015 med vores ansøgninger, 

herunder at vi havde misforstået ansøgningsfristen til to af de fonde, vi tidligere har fået midler 

fra. (Disse fonde vil vi søge i 2016) 

Regnskabet blev herefter godkendt. 

 

4. Fastsættelse af kontingent 

Bestyrelsen indstillede uændret kontingent på kr. 100,- pr år. 

Dette blev godkendt. 

 

5. Budget  

Henning forelagde bestyrelsens forslag til budget for 2016. Det blev foreslået, at det tydeliggøres i 

regnskabet, at der afsættes midler til, at bestyrelsen kan tage på rejse til børnehjemmet.  

Med denne tilføjelse blev budgettet godkendt. 

 

6. Revision af vedtægter 

Bestyrelsen havde fremsat følgende to forslag til mindre ændringer i vedtægterne:  

”§4 Der afholdes ordinær generalforsamling i foreningen en gang om året inden udgangen af maj. 

Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden med 2 ugers varsel. 

stk. 2 Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 1. april. 

Ændres til ”senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse”” 

”§5 Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at forestå foreningens ledelse. Bestyrelsen består af minimum 3 

personer samt en suppleant, som vælges direkte på generalforsamlingen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med en 

formand, en kasserer og en sekretær. Foreningen tegnes af formand, kasserer og sekretær i fællesskab. 

Stk. 2 Formanden vælges i lige år og kasserer og sekretær i ulige år. Menige medlemmer vælges ligeledes i lige år. 

Suppleanter vælges for et år ad gangen. 

Ændres til ” Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år af gangen. Der vælges 3 bestyrelsesmedlemmer i lige år og 2 i 

ulige år”” 

Begge forslag blev vedtaget.  



 

 

 Det blev dog efterfølgende nævnt, at der manglede nogle mindre konsekvensrettelser. 

Bestyrelsen skal kigge på dette, og fremsætter rettelser til næste generalforsamling. 

 

7. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet nogen forslag. 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

Tre nuværende medlemmer af bestyrelsen var på valg, nemlig Gunvor Vestergaard, Lisbet Borker og 

Claus Syberg Henriksen. Alle ønskede genvalg. 

De tre blev genvalgt uden modkandidater. 

 

9. Valg af suppleanter  

De to nuværende suppleanter til bestyrelsen var på valg, nemlig Shewit  Desta og Monica Selassie. 

Begge ønskede genvalg. 

Begge blev genvalgt uden modkandidater. 

 

10. Eventuelt 

Der er tilmeldt 6-7 hold til fodboldturneringen den 28, maj. Desværre er der ingen tilmeldte til de øvrige 

aktiviteter, som aflyses. 

Dirigenten takkede herefter for en god generalforsamling. 

 


