
Etiopiens Børn:  
Referat af bestyrelsesmøde d. 22. januar 2019 kl. 19 (hos 
Lissi og Henning) 

 
Til stede: Henning, Lissi, Gunvor, Leila og Lisbet 
Afbud fra: Shewit, Monica og Claus (sidstnævnte ligger desværre stadig i koma 
på hospitalet) 

 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 
2. Medlemmer og økonomi  
3. Nyt fra børnehjemmet 
4. Forårsfest 
5. Fodboldarrangement 
6. Evt. 

 
Ad. 1: Referatet blev godkendt. 
 
Ad 2: Ingen ændring mht. medlemstallet, men vi mangler betaling af 
medlemskab fra ca. 130 af medlemmerne betaler, før vi når op på de 300, som 
skattevæsenet kræver inden 1. april, for at vi skal kunne trække donationerne 
fra. Gunvor vil sende et nytårsbrev ud til medlemmerne med sidste nyt fra 
børnehjemmet og vil også skrive og minde om, at der skal betales NU. 
 
Indestående på vores konto pr. dags dato: 166.491 kr. Vi skal sende næste 
portion penge til børnehjemmet 1/2 (51.000 kr.). 
 
Ad. 3: Fra Mehretab har vi modtaget billeder af den seneste renovering, hvor 
man bl.a. kan se de reparationer m.m., som vi har fået støtte til hos Den 
Nissenske Familiefond. Man kan også se, at flere af husene (især drengenes 
afdeling) er blevet malet med en flot, blå farve. Nu mangler vi ’blot’ kvitteringer 
og regnskab, før afrapporteringen til fonden kan afsluttes. 
 
Ud over disse kvitteringer og dette regnskab mangler vi fortsat at få kopier af 
kvitteringer fra banken i Etiopien som bevis på, at vores bidrag er nået frem til 
børnehjemmets konto. Vores revisor har rykket os for disse kvitteringer. 



Gunvor vil skrive til Mehretab og bede ham gøre det klart for Fikre, at vi SKAL 
have disse kvitteringer for de sidst tilsendte beløb. Vi sender ikke næste 
støtteportion, før vi har fået kvitteringerne, skal Mehretab sige til Fikre. 
 
Ad. 4 + ad. 5: Den planlagte forårsfest blev vi enige om at slå sammen med 
fodboldturneringen. Sidst aftalte dato for festen er d. 16/3, men dels kan Gunvor 
ikke denne dato, og dels er det for tidligt i forhold til, hvor langt planlægningen 
af fodboldturneringen er nået.  
 
Vi ringede til Shewit, som lovede at tjekke, om lokalet er ledigt 23-24/3, 30-
31/3, 6-7/4 og 27-28/4. Hun lovede også at tjekke med de etiopiske kvinder 
mht. madlavning. 
 
Fodboldturneringen kunne vi ikke rigtigt nå videre med, da Shewit ikke var til 
stede, og det er jo hende, der ligge inde med alle informationerne på dette 
område. 
 
Ad. 6: SMS-hilsen fra Monica fortalte, at det går godt med bogen. 
 
 
Næste møde: Torsdag d. 7/3 kl. 19.00 hos Gunvor. 
 
 
Referat: København d. 4/2-19,  Lisbet Borker 
 
 
 
 
 


