
Referat af generalforsamling i Ethiopiens Børn 
torsdag den 28. april 2011 på Københavns Åbne Gymnasium 
 
Der var 23 deltagere i generalforsamlingen. 
 
Dagsorden: 

1. Velkomst ved bestyrelsens formand, Jens Bencke. 
2. Valg af dirigent. Finn Kenneth Hansen. 
3. Valg af referent. Henning Hansen. 

 
4. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning. Der var udsendt en skriftlig beretning 

til alle medlemmer. Jens Bencke holdt en kort mundtlig beretning, hvor han 
konstaterede at foreningen lever op til det vi har lovet rent økonomisk, takket 
være de mange medlemmer og donorer samt fonde. Men vi kan godt bruge 
nogle flere medlemmer, så vi ikke skal bruge så mange kræfter på at nå de 300 
medlemmer, som giver skattefradrag. Børnehjemmets infrastruktur er snart på 
plads. Det kunne bl.a. ses på en ny film fra børnehjemmet, som blev vist i 
tilknytning til formandens beretning. Der har i det forløbne år været afholdt et 
medlemsseminar, hvor særlige sagkyndige og interesserede medlemmer 
deltog. Desuden har bestyrelsen afholdt et medlemsmøde i efteråret, hvor 
Estrid Haulrich og en repræsentant fra Red Barnet holdt interessante oplæg. 
Endelig har der været afholdt 5 bestyrelsesmøder. Der var en god diskussion 
om beretningen, hvor man berørte nogle af de ønsker, som børnehjemmet 
stadig har, fx en bil/bus til transport, en førstehjælpsklinik og computere. Der 
har også været nævnt problemer med det lave lønniveau blandt medarbejderne 
på børnehjemmet, som kan betyde, at de gode medarbejdere forlader 
børnehjemmet. Formanden konkluderede at det var svært at finde løsninger på 
problemerne her i København, men at spørgsmålene vil blive taget op på den 
rejse, som nogle bestyrelsesmedlemmer skal foretage til børnehjemmet i 
foråret 2012. Beretningen blev godkendt. 
  

5. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren, Lissi Hejberg Petersen. Årsrapport 
fra revisoren blev ligeledes fremlagt. Lissi opfordrede til at få flere medlemmer. 
Der blev fra flere sider peget på, at skattefradraget betyder, at folk bør give 
større beløb. Regnskabet blev vedtaget. 

 
6. Forslag til budget var udsendt på forhånd og blev fremlagt af sekretæren 

Henning Hansen. Budgettet blev vedtaget. 
 

7. Indkomne forslag: Bestyrelsen havde fremsendt et forslag til vedtægter for en 
særlig vækst og udviklingsfond (se vedlagt). John Engel fra bestyrelsen 
motiverede forslaget. Der udspandt sig en livlig diskussion om forslaget. Nogle 
fandt at formålsparagraffen var meget bredt formuleret, mens andre synes det 
var en fordel. Det blev også diskuteret om andre end bestyrelsen kan donere 
penge direkte til fonden. Vedtægterne blev vedtaget med den tilføjelse, at 
bestyrelsen skal overveje en formulering, som gør det muligt at donere penge 
direkte til vækst og udviklingsfonden. 
 



8. Valg. Kassereren Lissi Hejberg Petersen og sekretæren Henning Hansen blev 
genvalgt uden modkandidater. Valg af suppleanter: Lisbet Borker og Monica 
Selassie blev valgt som suppleanter til bestyrelsen. 

 
9. Eventuelt. Gunvor Vestergaard fra bestyrelsen ville ”lodde” stemningen for en 

grupperejse til Ethiopien i 2012. Der blev ”nikket” fra flere medlemmer og 
Gunvor går videre med at undersøge de konkrete rejsemuligheder. 
 
 

Efterfølgende var der spisning og samvær.  
 
 

Bestyrelsens skriftlige beretning 2010 – 2011 
Hermed fremlægges bestyrelsens femte beretning til medlemmernes 
godkendelse.  
Der er sket meget siden sidste generalforsamling. 
Medlemskab og økonomi. 
Foreningen er økonomisk velkonsolideret i kraft af en stabil medlemsskare og i 
kraft af stadig flere enkeltdonationer og på vores konto i Danske Bank stod pr. 
31. marts 138.623,48 kr. Inden for det sidste år har vi været over de af SKAT 
krævede 300 medlemmer for at kunne fratrække bidrag til foreningen, men 
det kræver til stadighed en aktiv indsats fra bestyrelse og medlemmer at holde 
medlemstallet på mindst 300.  
 
Status på børnehjemmet i Mekele 
Børnehjemmet har fået forbedringerne og udbygningen af infrastrukturen på 
plads – hvilket vi vil vise i billeder på generalforsamlingen. HAB, som driver 
børnehjemmet, har flyttet sin administration ud i de færdiggjorte bygninger. 
Det kommer til at betyde en tættere daglig kontakt mellem børnene og det 
daglige personale på børnehjemmet. 
 
Fra HAB har vi modtaget regnskabsrapporter der dækker 10.april 2010 til 
30.august 2010 og fra 1. september 2010 til 28. februar 2011. Rapporterne 
dokumenterer, hvordan man har brugt de halvårligt fremsendte beløb fra 
Danmark. Rapporterne kan læses på hjemmesiden www.ethiopiensboern.dk  
sammen med rapporterne fra Abraham Alemayehu, som på foreningens vegne 
sikrer at der er sammenhæng mellem initiativer og beslutninger og deres 
gennemførelse. Ud over rapporterne dokumenteres udviklingen i de medsendte 
dvd-film som vises på generalforsamlingen og til medlemsmødet i november. I 
den seneste film ses f.eks. hvordan midlerne fra Erik Thunes legat og fra Kana-
fonden er brugt og hvordan børnehjemmet nu ser ud.  
 
Foreningsinitiativer 
I forlængelse af drøftelserne på sidste års generalforsamling om foreningens 
arbejde på lidt længere sigt, en drøftelse som især handlede om satsninger i 
bredden – flere børn – og/eller i dybden – betydningen af at hjælpe børnene 
videre i livet, besluttede bestyrelsen at gennemføre et strategiseminar i august 



2010. Deltagerne var en mindre gruppe af foreningens medlemmer med 
særligt kendskab til forholdene på børnehjemmet og i Etiopien generelt og/ 
eller med viden om generelle udviklingsstrategier. 
 
På seminaret holdt den medicinstuderende dansk-etiopier, HelenTesfalem, et 
oplæg om børn og børnehjemmets behov, som hun så det på et nyligt ophold i 
Mekele, Universitetslektor Per Geckler talte om uddannelse og undervisning i 
afrikanske lande, og Abraham fremlagde børnehjemmets behov og ønsker, 
sådan som det især bliver set af Fikre, børnehjemmets leder. 
 
På baggrund af oplæggene og et efterfølgende gruppearbejde fremkom 
følgende temaer til bestyrelsens videre arbejde. 

• Færdiggørelsen af infrastrukturen 
• Ledelse,autoritet og struktur på børnehjemmet 
• Alumneforening 
• Stabil voksenkontakt for børnene til daglig 
• Børnenes uddannelse 
• IT 
• Solcelleanlæg 
• Mikrolån 

 
Efterfølgende besluttede bestyrelsen i første omgang: 

• at undersøge mulighederne for at støtte børnenes efter- og 
videreuddannelse, for så vidt den ikke allerede var betalt lokalt. 

• At arbejde med en revidering af den nuværende kontrakt med 
børnehjemmets bestyrelse i HAB og med de lokale, sociale myndigheder 
(BOLSA) 

• At Abraham drøfter de forskellige temaer fra strategiseminaret med Fikre 
og får hans vurdering.  

• At bestyrelsen rejser til Mekele og forhandler nye kontrakter og 
evaluerer den hidtidige indsats ved et besøg i april 2012 
 

På efterårsmødet de 25. november (et fuldt besat mødelokale hos CASA i 
forrygende snestorm) fremlagde programkoordinator Grethe Markussen fra 
Red Barnets Internationale afdeling sine erfaringer fra ungdomsprogrammer i 
Etiopien og Estrid Haulrich fremlagde, med udgangspunkt i forskelle i 
tankegang i præmoderne og moderne samfund, erfaringer med konkrete 
forsøg på at inddrage børn, forældre og lærere i udvikling af egen skole som 
en inspiration til en tværkulturel dialog med børn og voksne på børnehjemmet. 
Bestyrelsen benyttede også lejligheden til at lægge sine forslag om nye 
initiativer frem.  
 



En kommentar til det samlede resultat af efterårets arbejde kan ses i 
Abrahams ”Ninth Progress Report” som blandt andet refererer Abrahams 
drøftelser med Fikre på baggrund af strategiseminarets temaer og anbefalinger 
i oktober 2010, herunder Fikres største ønsker: en bus og en førstehjælps 
klinik.  
Det fremgør også af rapporten hvor langt man er kommet med at realisere de i 
gangværende bygningsforbedringer m.v.  Det vil også kunne ses på den film 
som vil blive vist på generalforsamlingen. Interesserede henvises i øvrigt til at 
læse hele rapport nr. 8 og nr. 9, som begge ligger på hjemmesiden. 
 
Bestyrelsen har besluttet at fastholde, at foreningens midler primært går til 
børnehjemmets drift og dermed til børnene og deres uddannelse og udvikling. 
Det første konkrete resultat af bestyrelsens prioriteringer fremlægges på 
generalforsamlingen, nemlig bestyrelsens forslag til en vækst og 
udviklingsfond. 
 
Møder  
Bestyrelsen har holdt 5 bestyrelsesmøder og har været vært for et seminar i 
august og et medlemsmøde i november. 
 
Kommunikation 
Vi har udsendt et sommerbrev og et nytårsbrev til alle medlemmer som også 
kan finde informationsark på dansk og engelsk, nyheder, rapporter, 
regnskaber og mødereferater på hjemmesiden 
www.ethiopiensboern.dk. 
Vi råder også over plakater og postkort  som  kan fås ved henvendelse til 
Gunvor Vestergaard  på gunvorv@gmail.com 
 
Vi bruger også nyhedsbrevene til at fortælle om særlige donationer og nye 
samarbejder, og vi forsømmer heller ikke nogen lejlighed til at minde om, hvor 
vigtigt det er at vi bliver stadig flere i foreningen til gavn for vores fælles 
projekt: 66 forældreløse børn i Mekele, Etiopien. 
 
Tak til alle medlemmer og donorer for den fortsat stærke interesse for vores 
fælles arbejde. Det har også i 2010 – 2011 været en fornøjelse at være jeres 
bestyrelse. 
 
På bestyrelsen vegne 
Jens Bencke 
 
 

 


