
Generalforsamling i Etiopiens Børn 

Onsdag den 2. september 2020 kl. 19.00 i Grænseforeningens lokaler, 

Peder Skramsgade 5, 1054 København K 

 

Dagsorden:  

1. Valg af dirigent og referent  

2. Formandens beretning  

3. Regnskab  

4. Fastsættelse af kontingent  

5. Budget  

6. Indkomne forslag 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

8. Valg af suppleant  

9. Evt. 

 

Bestyrelsesformanden Gunvor Vestergaard bød velkommen til generalforsamling, hvor 12 

medlemmer deltog.  

Ad. 1:  

Henning Hansen blev valgt til dirigent og bekræftede at generalforsamlingen var lovligt 

indkaldt. Shewit Desta blev valgt til referent.  

Ad. 2:  

Formanden Gunvor Vestergaard indledte bestyrelsens beretning med det, som har præget 

2020 nemlig Covid-19. Antallet af smittede er voksende i Etiopien, og da de desværre ikke har 

de samme muligheder/redskaber til at kunne beskytte befolkningen bedre, er smittefaren også 

højere. Formanden berettede, at der på børnehjemmet er konstateret et enkelt Covid-19 

tilfælde. Filmon fik virussen konstateret i forbindelse med kontrol af sin sukkersyge. Han er nu i 

isolation og har det fint. De andre børn/unge er på nuværende tidspunkt ikke konstateret 

smittet. Grundet Covid-19 og de politiske uroligheder er landet ramt af en høj inflation, hvilket 

medfører, at børnehjemmet ikke har økonomien til at kunne købe værnemidler. Til 

generalforsamlingen blev der drøftet hvordan vi kunne få indsamlet penge, således at 

børnehjemmet kan købe værnemidler over en længere periode. Da de ikke kan vente på, at vi 

har fået indsamlet pengene, fik bestyrelsen mandat til at sende penge af sted til værnemidler 

og efterfølgende dække udgiften via en indsamling. Beløbet vil blive sat i forhold til 

børnehjemmets behov. Derudover blev det forslået at søge penge til værnemidler hos Den 

Nissenske Familiefond, som tidligere har ydet støtte til projekter på børnehjemmet. Bestyrelsen 

fik mandat til at gå videre med dette. Der blev bl.a. også forslået, at man kan skrive ud til 



medlemmerne og informere om denne problemstilling, så de, der ønsker at bidrage med noget 

ekstra, har mulighed for det. Dog vil vi i første omgang forsøge os med Den Nissenske 

Familiefond. Der blev foreslået, at man køber en symaskine til børnehjemmet, så de kan lave 

deres egne mundbind. En mødedeltager påpegede, at man på den danske sundhedsstyrelses 

hjemmeside kan finde diverse guides til, hvordan man syr sit eget mundbind og vedligeholder 

det hygiejnisk, hvilket kunne være en besparelse fremadrettet fremfor kontinuerligt at skulle 

købe mundbind. En symaskine vil også på andre områder kunne gøre gavn. Bestyrelsen fik 

mandat til at undersøge mulighederne for dette.  

Bestyrelsen berettede endvidere også om den politiske situation i Etiopien og nogle af de 

konflikter, der for øjeblikket præger landet. Dette er bl.a. de etniske grupperinger og deres 

interne strider samt dæmningen, som er blevet bygget på Den blå Nil og dens påvirkning af 

vandstrømmen til Sudan samt Egypten, hvilket har medført USAs involvering ift. forhandlinger 

om dette.  

Børnehjemsbesøg 

Flere fra bestyrelsen havde planlagt at besøge børnehjemmet på forskellige tidspunkter i løbet 

af foråret og sommeren 2020. Her skulle der bl.a. aftales og underskrives en ny kontrakt og 

rapporterne angående børnene skulle opdateres. Men grundet Covid-19 har det ikke været 

muligt. Kontrakten fortsætter derfor med samme betingelser som den nuværende, og vi håber, 

at vi får mulighed for at rejse derned i 2021 og få det formelle på plads.  

Mehretab Haileselassie (Abrahams nevø) er fortsat en stor hjælp for foreningen. Ikke mindst i 

forhold til kommunikationen med Fikre. Han ville meget gerne hjælpe os med at opdatere disse 

rapporter. Desværre kunne han ikke hjælpe os med dette i foråret, da han sad fast i Europa som 

følge af Covid-19 lukning. Han er nu tilbage i Etiopien, og vi vil prøve at få rapporterne 

opdateret.  

Arrangementer 

Arrangementer som fodboldturneringen er rykket til foråret 2021, da det vurderes, at flere 

muligvis vil kunne deltage, hvis Covid-19 situationen også er forbedret og restriktioner såsom 

maks. 100 mennesker forsamlet enten ophæves eller forhøjes. Til forrige fodboldturnering var 

der over 100 deltagere (spillere samt tilskuere), hvilket medførte, at det var et succesfuldt 

arrangement. Det blev også drøftet om støttefesten skulle rykkes, da man også var nervøs for 

at for få ville deltage, og at der muligvis kan komme flere restriktioner i løbet af 

efteråret/vinteren 2020/21. Efter generalforsamlingens afholdelse har bestyrelsen besluttet at 

rykke støttefesten til foråret 2021.  

De aflyst arrangementer i 2020 betyder dog, at der ikke kommer penge ind den vej, hvorfor der 

er behov for andre indtjeningsmuligheder. Et tiltag, der blev foreslået, var et loppemarked, hvor 

medlemmer og andre donerer deres ting og alt indtjeningen går til børnehjemmet. Bestyrelsen 

vil undersøge muligheden for dette.  

Beretningen blev enstemmigt vedtaget. 



Ad. 3:  

Kassereren, Lissi Hejberg, gennemgik regnskabet, og årsrapporten fra revisoren blev også 

fremlagt. Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.  

Ad. 4:  

Bestyrelsen forslog, at kontigentet fortsat skal være 100 kr. årligt og dette blev også 

enstemmigt vedtaget.  

Der blev drøftet mulige arrangementer samt aktiviteter, som kan give foreningen en ekstra 

indtjening, da det blev besluttet ikke at hæve kontigentet. Her blev der forslået virtuel Banko 

via Zoom eller Microsoft Teams, en lodtræking via Facebook live tilsvarende den 

julelodtrækning, der blev afholdt for to år siden, og et gøglermarked, hvor medlemmer og 

andre kan deltage og prøve forskellige boder med nogle udfordringer/aktiviteter. Bestyrelsen 

vil arbejde videre med disse forslag og skulle andre sidde med gode idéer, er I meget velkomne 

til at dele disse med bestyrelsen.  

Ad. 5:  

Budgettet for 2020 blev fremlagt af Lissi Hejberg og blev enstemmigt vedtaget.  

Ad. 6:  

Der var ingen indkommende forslag.   

Der blev stillet et spørgsmål angående bankskift. Bestyrelsen har været i dialog med mange 

banker og desværre var ingen interesseret i at indgå et samarbejde grundet vores lille størrelse. 

Desuden var nogle af dem også for dyre. Vi har derfor besluttet at fortsætte med at have 

Danske Bank som vores bank.  

Der blev også spurgt ind til brug af Mobilepay, da det ville gøre det nemmere at indsamle flere 

penge end almindelige overførsler ved arrangementer, eller når medlemmer reklamerer for 

foreningen. Bestyrelsen fik mandat til at undersøge dette.  

Ad. 7: 

Gunvor Vestergaard, Lisbet Borker og Leila Saud blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. 

Monica Gabre Selassie ønskede ikke genvalg, men suppleant Mikkel Syberg blev i stedet valgt 

ind som bestyrelsesmedlem.  

Ad. 8:  

Irene Bjerregaard blev valgt som suppleant.  

Ad. 9:  

Formanden og dirigenten takkede for et godt møde.  

P.S. Efter generalforsamlingen har bestyrelsen undersøgt muligheden for at anvende MobilePay 

til foreningens aktiviteter m.m., men det kan desværre ikke lade sig gøre. Der er blevet søgt om 

støtte til Covid-19 værnemidler fra Den Nissenske Familiefond (beløb: 10.000 kr.) Bestyrelsen er 



derudover blevet orienteret om Filmons tilstand. Han er nu erklæret rask samt udskrevet fra 

Covid-19 isolationshuset.   

København, den 6. september 2020, Shewit Desta 

 

 


