
Referat af generalforsamling i Foreningen Ethiopiens Børn 
 
Tid: 27. april 2007-04-29 
Sted: Københavns åbne gymnasium 
Antal deltagere: 41 
 
Formanden Jens Bencke bød velkommen. 
 
1. Finn Kenneth Hansen blev valgt til dirigent, John Engel til stemmetæller og Henning Hansen til 
referent. 
 
2. Den foreslåede dagsorden blev vedtaget. 
 
3. Formanden Jens Bencke fremlagde bestyrelsens beretning. Beretningen er vedlagt som bilag 
dette referat. Beretningen blev godkendt. 
 
Formanden lagde op til en debat om foreningens målsætning skal være en årlig indtægt på 150.000 
kr., som er påkrævet for at få fradrag for donationer, i stedet for den nuværende målsætning om 
135.000 kr. som udgør de årlige driftsudgifter til børnehjemmet i Makele. Der var stemning for at 
sigte efter 150.000kr. Det kræver at medlemmerne gør en ekstra indsats for at finde flere donorer 
eller yder større bidrag. 
 
4. Lissi Hejberg fremlagde det reviderede regnskab. Regnskabet blev godkendt. 
 
5. Henning Hansen fremlagde bestyrelsens budgetforslag. Budgettet på 150.000 kr. blev vedtaget og 
er vedlagt dette referat. 
Kontingentet blev fastsat til 100 kr. Alle donorer er automatisk medlem. 
 
6. Følgende personer blev valgt til foreningens bestyrelse. Der var ikke kampvalg. 
 

- Jens  Bencke 
- Lissi Hejberg Bredgaard Petersen 
- John Engel 
- Gunvor Vestergaard 
- Henning Hansen 
- Lisbeth Borker (suppleant) 

 
7. Revisor Sten Klit Andersen BDO/Scanrevision blev valgt til revisor. 
 
8. Eventuelt: Intet. 



Bilag 
 
Bestyrelsens beretning 
Torsdag den 20.april 2006,lidt efter kl. 20.00, blev foreningen stiftet ved et møde hos Lissi og 
Henning i Bremerholm 28. 
 
Baggrunden var, at Lissi og Henning  - efter en rejse i det store og smukke, men fattige land, havde 
sporet en vis interesse i deres vennekreds for at støtte et børnehjem i det nordlige Ethiopien.  
Men der skulle være orden i sagerne. Derfor en forening. 
 
Det glæder mig her, et år efter, at kunne berette, at interessen var der, ideen holdt og der er kommet 
orden i sagerne. 
 
Vi havde pr. 23.april 144 medlemmer, som i alt har indbetalt 124.332 kr. 
 
Vi har brug for 130.000 kr om året for at kunne drive børnehjemmet med 60 børn i Makelle i 
Tigrayprovinsen i det nordlige Ethiopien. Børnehjemmet er en del af HAB-projektet (Human 
Beings Association of Brotherhood) som ledes af Memhir Fikre Assefa. HAB tager sig primært af 
forældreløse børn fra hjem ramt af AIDS. 
Som så mange andre projekter er HAB dybt afhængigt af udenlandsk støtte, og for som så mange 
projekter er støtten svigefuld, afhængig af mediefokuseringen og en konjunkturbestemt interesse.  
Foreningen Ethiopiens Børn udgør her en stabil faktor og dermed også en reel støtte til 
børnehjemmet. 
 
Det er en pointe, at vi driver et børnehjem, vi sponserer ikke det enkelte barn. 
 
Men det gælder jo kun, hvis vi opnår stabilitet i medlemskredsen og i støtteindbetalingen. 
 
Vi vil derfor gerne drøfte med Generalforsamlingen om vores mål og ambitioner skal øges en 
smule. Hvis vi når en årlig omsætning på 150.000, kan vi inden 1.oktober 2007 søge om 
godkendelse af foreningen efter reglerne i ligningsloven, hvorefter foreningens medlemmer kan 
fradrage bidrag til foreningen. For at opnå dette mangler vi p.t. 30 medlemmer eller 30.000 kroner. 
Lykkes det, og holder niveauet sig i de kommende år, så er der også mulighed for støtte fra 
tipsmidlerne. 
 
Så tip en ven og meld børn og børnebørn ind.  
 
Og så skal der være sikkerhed for at donationerne rent faktisk bruges efter deres formål. Her er 
Abraham Alemayehu vores garant i Danmark og agent i Ethiopien. Vi korresponderer med 
Abraham, når vi ikke møder ham her i København, og man kan læse Abrahams rapporter på 
hjemmesiden. 
Endelig er vores uafhængige revisor, Steen Klit Andersen, BDO, Scanrevision, garant for, at 
regnskabet stemmer. 
 
I marts fik vi billeder af børn og medarbejdere på børnehjemmet og halvårsrapporten fra HAB  (se 
hjemmesiden), som dokumenterer anvendelsen af midlerne efter deres formål og som bekræfter 
lokalregeringens tilsyn og kontrol med projektet. 
 



I det forløbne år har bestyrelsen afholdt 9 møder, der er etableret en hjemmeside og udsendt 4 
nyhedsbreve incl. denne beretning. 
 
Vi har udgivet en årskalender med billeder fra børnehjemmet, produceret kampagnepostkort og søgt 
støtte fra en række danske virksomheder og tipsmidlerne. Pr dags dato har vi fået venlige, men 
negative svar fra en række banker og virksomheder, mens vi stadig har håb om støtte fra 
tipsmidlerne til juni. 
 
Vi har holdt to medlemsmøder, et i oktober i Politikens Hus og et efter generalforsamlingen  på 
Københavns Åbne Gymnasium  den 27.april, hvor vi mødes til hyggeligt ethiopisk – dansk samvær. 
 
I marts 2007 er suppleant Gunvor Vestergaard indtrådt i bestyrelsen efter Merete Borker, som på 
grund af sygdom ikke har kunnet deltage i bestyrelsens møder. 
 
Som afslutning vil jeg takke alle i foreningen for opbakningen til dette gode, uprætentiøse men 
vigtige formål, hvor de enkelte bidrag, små eller store virkelig spiller en rolle. 
 
Vi har stort set ingen driftsomkostninger, og ingen skal tjene på os. Vores projekt er vigtigt men 
også overskueligt – og med blot en beskeden tilgang af donorer også bæredygtigt. 
 
Tak til alle medlemmer. 
 
Til sidst en særlig tak til bestyrelsen for det gode arbejde – som tilmed foregår under hyggelige 
former - til Abraham for hans meget store arbejde for os – og Fikre, hans medarbejdere og børnene. 
 
Og hermed fremlægger jeg beretningen til debat og godkendelse. 
 
Jens Bencke 
Formand 
26.3. 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Budget for perioden 1. april 2007 til 31. marts 2008 
 

 
Budget for Foreningen Ethiopiens Børn 

 Indtægter Udgifter 
Donorbidrag og medlemskontingent 150.000 kr.  
Indtægter i alt 150.000 kr.  

   
Betaling til børnehjemmet ifølge aftale  130.000 kr. 
Ekstra bidrag til anskaffelser til børnehjemmet  15.000 kr. 
Revisor  2.500 kr. 
Gebyr  300 kr. 
Porto og forsendelser  200 kr. 
Arrangementer  1.500 kr. 
Diverse  500 kr. 
Udgifter i alt  150.000 kr. 

 
 
 
 
 
 
 


