Etiopiens Børn:
Referat af bestyrelsesmøde d. 25. juni 2020 kl. 19 (hos Monica)
Til stede: Henning, Lissi, Gunvor, Shewit, Monica, Mikkel og Lisbet
Afbud fra: Leila
Dagsorden:
1. Godkendelse af referat
2. Medlemmer og økonomi
3. Nyt fra børnehjemmet og situationen i Etiopien
4. Generalforsamling
5. Plan for kommende aktiviteter
6. Evt.
Ad. 1: Referatet blev godkendt.
Ad 2: Vi har fået ti nye medlemmer siden marts måned.
Indestående på vores konto pr. 24/6-20: 187.639 kr.
Ad 3: Revisorrapport fra børnehjemmet mangler fortsat. Vores revisor kan ikke
færdiggøre vores årsregnskab uden rapporten. Fikre siger, at det ikke er hans
skyld, da rapporten skal komme fra Addis.
Vi må få Mehretab til at undersøge sagen, men han sidder forsat fast i Irland pga.
Corona-krisen.
I Etiopien – især i Addis – er der et voksende Coronaproblem, hvilket bl.a. skaber
en voldsom inflation (og derfor også giver børnehjemmet problemer med
økonomien).
På børnehjemmet vil Filmon (det er ham, der har sukkersyge) gerne flytte
”hjemmefra”, men udslusningspenge mangler – og også penge til det
lastbilkørekort, han gerne vil have. Vi skal forsøge at sikre, at hans medicinpenge
følger ham, når han engang får lejlighed til at flytte. I øvrigt mangler vi også at få
kvitteringer fra børnehjemmet for køb af hans medicin.
Ad. 4: Generalforsamlingen flyttes til tirsdag d. 1/9-20 kl. 19, i
Grænseforeningens lokaler. Indkaldelsesproceduren er som ved en normal
generalforsamling, så Lissi udsender indkaldelsen til medlemmerne d. 1/8
sammen med bestyrelsens beretning endnu en gang.

Henning tjekker, om vedtægtsændringer, som er vedtaget i forbindelse med
tidligere generalforsamlinger, er OK.
Monica genopstiller ikke til bestyrelsen.
Gunvor og Lisbet genopstiller.
Leila skal spørges, om hun genopstiller.
Mikkel stiller op som rigtigt medlem.
Vi overvejer alle, om vi kender en, som vi kan opfordre til at stille op som
suppleant til bestyrelsen.
Shewit tilbød at tage referat.
Henning kontakter Finn Kenneth Hansen med henblik på at få ham til at være
ordstyrer.
Henning sørger for øl og vand.
Shewit får sin mor til at bage det sædvanlige, lækre, etiopiske brød, og Monica
sørger for småkager.
Ad. 5: Fodboldturneringen, som var planlagt til d. 16/5, måtte som bekendt
aflyses pga. Corona-situationen. Shewit undersøger, om den kan flyttes til
foråret.
Vi besluttede at udskyde festen, som er planlagt til d. 26/9, pga. Coronasituationen. Monicas prøver, om det er muligt at få lokalerne engang i november
i stedet for. Ellers må festen også udskydes til (foråret) 2021.
Udskydes festen, overvejer vi at afholde et medlemsmøde i stedet.
Ad.8: Monica fortalte, at der i 2019 er solgt bøger og plakater for 7.564 kr., og at
beløbet indtil videre er det samme for 2020. Thomas fra forlaget vil sammen
med sin revisor finde ud af, hvordan beløbet kan overføres til vores forening.
Næste møde aftales efter generalforsamlingen.
Referat: København d. 7/7-20, Lisbet Borker
P.S. Efter vores møde har Gunvor hørt fra Mehretab, som nu er tilbage i Addis. Han skal være i
en uges karantæne dér og i endnu en uges karantæne, når han kommer tilbage til Mekele.
Mehretab har ringet til Fikre, som fortæller, at en revisor er i fuld gang med at tjekke
regnskabet, og at rapporten vil være færdig i løbet af kort tid.

