
FORENINGEN ETIOPIENS BØRN 

GENERALFORSAMLING DEN 18. APRIL 2013 

REFERAT  

1. Velkomst ved foreningens formand 

Søren Geckler bød velkommen og orienterede om priser på mad og om andre praktiske ting. 

2. Valg af dirigent 

Jens Bencke blev valgt til dirigent 

3. Valg af referent 

John Engel blev valgt som referent 

4. Bestyrelsens beretning 

Søren indledte med at takke en række personer  for ekstraordinære bidrag og foreslog,  at Per Geckler 

rapporterede om køkkenhave projektet og om Per og MarianneLundemark Andersen 

 to ture  til børnehjemmet som en del  beretningen. Herefter ville Søren supplere den skriftlige beretning 

bl.a. med henvisning til Abrahams 12 fortløbende rapporter. 

Per orienterede og viste billeder om madprojektet, som også omhandlede hønsehold, køerne m.m.m. Det 

dyrkede areal udgør ca. 700 m2. Vagten Teklaeys indsats og iver for projektet er helt afgørende for succes.  

Der er tilknyttet lokal ekspertise vedrørende hønsehold m.m. hvilket er nødvendigt for god drift . Der er 

indgået skriftlige aftaler med ledelsen om fastholdelse af de igangsatte initiativer. 

Per redegjorde ligeledes for de problemer de havde set ved deres to ophold. Der ud over de praktiske som 

udtynding og lugning, rettidig vanding, hegning omkring afgrøderne og lignende, også handlede om ledelse 

og delegering.  Fikre har ikke interesse for og evnen til at lede det daglige arbejde på børnehjemmet på en 

hensigtsmæssig måde. Hvorimod han er en dygtig ”entreprenør” og collector. 

Søren gentog sin tak til de mange der havde bidraget til foreningen, med bl.a. målrettede bidrag fra 

familiearrangementer, - til madholdet uden hvilket generalforsamlingen ville mangle sin eksotiske touch af 

Etiopien, - hjemmeside folket forarbejdet med den  nye hjemmeside som nu (næsten) er i luften. 

Søren gik herefter over til at kommentere på de bekymringer,  bestyrelsen havde forholdt sig til med 

reference til Per og Mariannes to ophold og ikke mindst Abrahams 12 rapporter. 

- Ingen adoptioner fra børnehjemmet fremover uden godkendelse fra bestyrelsen. 

- Klarhed over økonomien. Den samlede  

- HAB har andre aktiviteter end børnehjemmet , der måske ”kun” udgør halvdelen og vores bidrag 

omkring 20- 25%  

- Utilstrækkelig kommunikation (grundet kulturelle forskelle, ikke skuffe forventninger , ikke skabe 

besvær) 



- Åbenheden har været klart utilfredsstillende og der er tydeligt behov for meget mere fokus på dan 

daglige drift. 

Søren understregede dog, at der ikke er tegn på at vore donationer går til uvedkommende formål . 

Ligesom der heller ikke er noget der tyder på svindel eller berigelse. 

Bestyrelsens strategi for 2013 og 14 vil derfor være: 

1. Vores højeste prioritet er at hjælpe børnene på ”vores” børnehjem med størst mulig effekt, dvs 

således at indsamlede midler giver størst mulig værdi for børnene. 

2. Vores eksistensberettigelse som selvstændig organisation er, at der er åbenhed og 

gennemsigtighed, således at vi kan se vi kan leve op til 1), og garantere vore bidragsydere dette. 

3. Vi har mødt problemer i forhold til 2), men ikke i forhold til vores tro på  at sikre 1). 

4. For at sikre 1) og få genetableret tilliden mht. 2), satser vi for det kommende år på at sikreLøbende 

rapportering vedr. børnehjemmets samlede økonomi, jf  ny budgetopstilling 

a. Yderligere orientering vedr. andre bidragydere til børnehjemmet 

b. Løfte om at andre aktiviteter ikke uden aftale finansieres af børnehjemmet Bestyrelsen ønsker 

tilstedeværende ledelse/management i forhold til børnehjemmet 

c. Etablering af en direkte elektronisk kommunikation med børnehjemmet 

d. Opfølgning på ’bedre mad’ projektet, incl.  forbedret hønse- og kodrift  

e. Prioritering af indsats vedr. akutte sanitære problemer  

f. Prioritering af indsats vedr. akutte individuelle problemer hos visse børn 

g. Vi vil via fondsmidler søge penge til omfattende forbedring af sanitære forhold 

h. Vi vil i øvrigt via medlemmer, hjemmeside m.m. søge midler til psykologhjælp, madprojektet og 

bistand til enkelte børn 

i. Vi vil meddele, at vi allerede i indeværende år vil aflægge børnehjemmet et opfølgningsbesøg. 

 

Fra medlemmerne blev der bl.a. spurgt til adoption og helbredstjek, givet ros til Abraham og til 

haveprojektet.  

Det blev herunder besluttet at bestyrelsen skal undersøge nøjere, hvordan helbredssituationen er 

på børnehjemmet. 

 

Beretningen blev enstemmig  godkendt. 

 

5. Regnskab 

Lissi Heiberg omdelte og gennemgik regnskabet, der blev godkendt. 

 

6. Budget  

 Lissi Heiberg omdelte og gennemgik budgettet, der blev godkendt. 

 

7. Indkomne forslag 

Det blev enstemmig godkendt at foreningen Etiopien i foreningens vedtægter nu skrives uden ”h”. 

 

8. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen. 

Henning Hansen og Lissi på valg. Genvalgt for en toårig periode. 

 



9. Valg af suppleanter 

Lisbeth Borker og Monica Selassie på valg. Genvalgt for en etårig periode. 

 

10. Eventuelt 

Gunvor Vestergaard orienterede om den nye hjemmeside. 

 

Jde 20. april 2013  

 

 

 

 

 

 


