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Referat af generalforsamling i Ethiopiens Børn 
torsdag den 26. april 2012 på Københavns Åbne Gymnasium 
 
Der var 45 deltagere. 
 
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: ”Danida fylder 50 år i 
år og skriver i det smukke jubilæumshæfte, at dansk udviklings-bistand er i 
særklasse. Det er dokumenteret med jævne mellemrum af OECDs komite for 
udviklingsbistand, DAC.  Den danske befolkning bakker også op om udviklingsbistan-
den – dog med udsving som fx i 2008 hvor op mod 50 % mente at størstedelen af 
udviklingsbistanden endte i de forkerte hænder. Danida konstaterer – berettiget -, at 
her er der en konstant udfordring for at sikre bistanden en folkelig forankring.  

 
I foreningen ”Ethiopens børns” mikrokosmos er bestyrelsen efter besøget  i Mekele for 
tre uger siden enige om at hvad angår vores projekt vil vi hævde : ”Det har aldrig 
været bedre – men det kan det blive”. 
 
Bestyrelsens sjette skriftlige beretning blev udsendt den 17. april og ikke sammen 
med indkaldelsen den 12. april på grund af tidspres i forbindelse med bestyrelsens 
studierejse til børnehjemmet. Det er meddelt på mail. Hovedpunkterne i beretningen 
var: 

• Status på børnehjemmet, april 2012 
• Bestyrelsens arbejde med et tilbud om medlemsrejse til Etiopien 
• Medlemsmøde den 16. november. 
• Medlemsskab af ”Projektrådgivningen” under DANIDA.  
• Og samarbejde med Foreningen Carrot Aid 
• Møder  
• Kommunikation. 
• Status for foreningen. 

Det første punkt – status på børnehjemmet, april 2012 – vil komme til at blive den 
væsentligste del af den mundtlige beretning. Af gode grunde: der er meget at berette 
om. Det ville jeg gerne selv have gjort. Men sygdom tvang mig til at blive hjemme, 
ligesom Monica måtte det af arbejds- og studiemæssige årsager. Til gengæld var 
bestyrelsen på turen suppleret med et interesseret medlem: Søren Geckler som kom 
til at få et indgående indtryk af vores projekt ikke mindst i kraft af en stor 
arbejdsindsats, som jeg gerne vil sige tak for her. 
 
John Engel fortalte herefter om studierejsens indhold og bestyrelsens gøremål. Det 
gjorde han på baggrund af den arbejdsplan, som bestyrelsen fulgte under besøget. 
Herunder indgåelse af ny kontrakt med børnehjemmet og de sociale myndigheder, 
interviews med børn og ansatte på børnehjemmet, besøg på skoler, besøg på SOS 
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Børnebyerne i Mekelle, opmåling af børnehjemmet, rundvisning på børnehjemmet og 
besøg hos de sociale myndigheder i Mekelle. 
 
Den afgående formand rettede til sidst en tak til alle medlemmer og donorer for den 
fortsat stærke interesse for vores fælles projekt. Det har også i 2011- 12 været en 
fornøjelse at være jeres bestyrelse. Jeg har valgt at gå af som formand og dermed 
udtræde af bestyrelsen. Der sker efter seks dejlige år – fra den spæde begyndelse 
med stiftende møde i en meget lille kreds i Lissi og Henning lejlighed – til i dag, hvor 
vi med rette kan sige: Det har aldrig været bedre  - og hvor det er den nye 
bestyrelses fremmeste opgave at sikre: at det kan det blive. 
 
Der var herefter en livlig debat med udgangspunkt i både den skriftlige og mundtlige 
beretning. Følgende emner blev diskuteret: Fikres efterfølger som leder og 
stedfortræder, lønningernes størrelse, bedre mad og tøj til børnene, selvforsyning, 
udslusning og uddannelse af børnene, inflation i Ethiopien, politiske begrænsninger og 
i det hele taget bestyrelsens indtryk fra rejsen. 
 
Herefter blev bestyrelsens beretning vedtaget. 
 
5. Fremlæggelse af regnskab ved kassereren, Lissi Hejberg Petersen. Årsrapport fra 
revisoren blev ligeledes fremlagt. Regnskabet blev godkendt. 
 
6. Forslag til budget blev fremlagt af sekretæren Henning Hansen. Budgettet blev 
vedtaget. Der var tale om en forøgelse af det årlige tilskud til børnehjemmet fra 
170.000 kr. til 190.000 kr. Det betyder samtidig, at der skal gøres en indsats for at 
øge medlemmernes donationer og gaver. 
 
7. Der var ingen indkomne forslag. 
 
8. Valg til bestyrelsen. Gunvor Vestergård, John Engel og Søren Geckler blev valgt til 
bestyrelsen. 
 
9. Valg af suppleanter. Monica Selassie og Lisbet Borker blev valgt til suppleanter.  
 
10. Der blev vist en 12-minutters film fra bestyrelsens besøg på børnehjemmet i april 
2012. 
 
11.  Eventuelt. John Engel holdt en tale, hvor han på bestyrelsens vegne takkede Jens 
Bencke for hans tid som formand og overrakte ham en boggave.  

 
 

Efterfølgende var der spisning og samvær. En kreds af herboende etiopiske kvinder 
havde lavet nationalretter, som blev serveret med ’enjera’. 
 
 
Bestyrelsens skriftlige beretning 2011 – 2012. 
 
Hermed fremlægges bestyrelsens femte beretning til medlemmernes 
godkendelse. 
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Der er igen i år sket meget siden sidste generalforsamling. Først og fremmest 
planlægningen og gennemførelsen af bestyrelsens besøg på børnehjemmet i 
Mekelle 4. – 8. april 2012. 
Erfaringerne fra studieturen beskrives i kort form nedenfor, men vil være et 
centralt punkt på generalforsamlingen den 26. april 2012. 
Status på børnehjemmet, april 2012 
 

Skitse til arbejdsplan ved besøg på børnehjemmet i Mekelle 
 

Fællesmøde mellem bestyrelsen og Abraham og Fikre - den 4. april 
 

Rundvisning på børnehjemmet/farmen (se også spor 2) 
 

Arbj.gr./spor  

1 
Henning, John 

Arbj.gr./spor  

2 
Gunvor Lissi, 
Lisbet 

 

Arbj.gr./spor  

3 
Henning,  John 

Arbj.gr./spor  

4 
 Gunvor , Lissi, 
Lisbet 

Arbj.gr./spor  

5 
John (Lissi) 

Arbj.gr./spor  

6 
Henning, Lissi, 
Gunvor 

 

 

april 4. 4.  til 7.  5. 5. og 6. 4. til 7. 7. 

 

 
Budget + 
regnskab. 
Standardskabe-
lon skal 
udformes 

Video om 
børnehjemmet 
nu 

Udslusning fra 
børnehjemmet 

NGO’er 
SOS- 
børnebyerne 
Red Barnet 
 

Opmåling af 
børnehjemmet  

Møde med 
BOLZA 

½ årlig 
rapportering 
standard skal 
udformes 

Foto 
dokumentation 

Uddannelses- 
fond 
 

Skolebesøg Udførelse af 
situationsplan 

Kriterier for 
optagelse af 
børn 

Ønsker fra Fikre 
skal indhentes 

Interview med 
børnene 

 Virksomheds-
besøg. Ses i 
sammenhæng 
med udslusning 

Stald: 
ombygning til 
ungdomsboliger
? 

Den sociale 
situation i 
byen 

 Interview med 
de voksne – alle 
faggrupper 

   Væresteder 
(gadecaféer/ 
lektiecaféer) 
for børn og 
unge 

 Hvordan går det 
i sin helhed 
med: 
◦gulerods- 
produktionen 
◦teff 
◦køerne 
◦andet           
◦driftsforhold i 
øvrigt  
◦rundvisning på 
børnehjemmet/f
armen 

    

 

 
 

Foreningsinitiativer. 
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I forlængelse af drøftelserne på sidste års generalforsamling om foreningens 
arbejde på lidt længere sigt, hvor formand Jens Bencke konkluderede, at 
spørgsmålene ville blive taget op på den rejse, som bestyrelsen har foretaget 
for nylig, skal temaerne fra sidste år nævnes: Børnehjemmets særlige ønsker 
om bil/bus til transport, en førstehjælpsklinik og flere pc’ere og problemer 
vedrørende børnehjemmets medarbejderes lønniveau. 
Besøget på børnehjemmet har vist, at det næppe er de mest presserende 
punkter netop. Den økonomiske situation har gjort at det kniber med de 
daglige fornødenheder til børnene, dvs. tøj og en mere varieret kost. Dette 
plus mulighed for at optage 8 børn mere synes at være de vigtigste 
fokuspunkter netop nu. 
Spørgsmålene vil forsøgt blive besvaret på generalforsamlingen. 
Bestyrelsens arbejde med et tilbud om medlemsrejse til Etiopien i samarbejde 
med rejsebureauet ”Viktors farmor” er nu en realitet. Medlemsrejsen 
gennemføres 12. – 23. oktober og omfatter den klassiske rundrejse i det 
nordlige Etiopien inklusive et døgns ophold i Mekelle med besøg på 
børnehjemmet. Abraham Alemayehu tager imod både i Addis Abeba og i 
Mekelle. 
På det velbesøgte medlemsmøde den 16. november var hovedemnet 
”mikrolån: forretning eller udviklingsværktøj”, som Flemming Kramp, en af 
grundlæggerne af andelskassen OIKOS og formand for dets repræsentantskab, 
talte engageret og nuanceret om. Efterfølgende valgte bestyrelsen at afvente 
studieturen til Mekelle med hensyn til eventuelle initiativer. 
I december måned 2011 blev foreningen medlem af ”Projektrådgivningen” 
under DANIDA. I første omgang for at søge støtte til studieturen – hvor vi fik 
afslag – senere har Henning Hansen på bestyrelsens vegne deltaget i et møde 
om Etiopien den 12. marts 2012. Her orienterede en række organisationer og 
eksperter om de aktuelle forhold og regler for Ngo-arbejde i landet. 
 
Møder  
Bestyrelsen har afholdt 5 møder, var vært for medlemsmødet i november og 
var repræsenteret ved det snart traditionelle årlige møde med Vor Frelsers 
Kirkes menighedsråd efter højmessen den 16.januar 2012.  Anledningen var at 
informere om foreningens arbejde og takke for menighedsrådet støtte – nu på 
femte år – ved at samle ind til os ved en række gudstjenester i løbet af 
kirkeåret. Og i december måned fik vi er tredjedel af overskuddet ved ”Hymns 
From Nievehs” koncert i kirken, mere end 7000 kr. i kraft af et fyldt kirkerum. 
Det glæder os meget. 
Kommunikation. 
Vi har udsendt et sensommerbrev og et vinterbrev til foreningens medlemmer, 
som også kan finde nyheder, rapporter, regnskaber og mødereferater på 
hjemmesiden www.ethiopiensboern.dk inklusive Abraham Alemayehus 
rapporter fra børnehjemmet (den seneste – tiende - rapport er fra efteråret 
2011). 
Vi bruger de halvårlige møder og nyhedsbreve til at fortælle om særlige 
donationer og samarbejder, og vi forsømmer heller ikke nogen lejlighed til at 
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minde om, hvor vigtigt det er, at vi bliver stadig flere i foreningen til gavn for 
vores fælles projekt: forældreløse børn i Mekelle, Etiopien. 
Status for foreningen. 
Pr. 31. marts 2012 har foreningen 313 medlemmer og 144.000 kr. på kontoen 
i Danske Bank.  
Tak til alle medlemmer og donorer for den fortsat stærke interesse for vores 
fælles projekt 
Det har også i 2011- 12 været en fornøjelse at være jeres bestyrelse. 
På bestyrelsens vegne 
Jens Bencke 
Afgående formand  
 


