
Etiopiens Børn:  
Referat af bestyrelsesmøde d. 6. oktober 2020 kl. 19 (hos Lisbet) 
 
Til stede: Henning, Lissi, Gunvor, Shewit, Monica, Leila, Irene og Lisbet 
Afbud fra: Mikkel 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 
2. Bestyrelsens konstituering 
3. Medlemmer og økonomi  
4. Børnehjemmet og situationen i Etiopien 
5. Opsamling på generalforsamlingen 
6. Aktiviteter efteråret 2020 og foråret 2021 (fx lotteri el. lign., kalender, merchandise el. 

lign., medlemsmøde, fodboldturnering, fest m.m.) 
7. Evt. 

 
 
Ad. 1: Referatet af generalforsamlingen blev godkendt. 
 
Ad. 2: Formand: Gunvor 
             Sekretær: Henning (med assistance til referater fra Lisbet) 
             Kasserer: Lissi 
             Hjemmeside og sociale medier: Shewit, Mikkel og Leila 
 
Monica var med til mødet som en slags garant for overdragelsesforretningen fra den gamle 
bestyrelse til den nye. 
 
Ad 3: Ingen nye medlemmer siden sidst.  
Indestående på vores konto pr. dags dato: 162.490 kr.  
 
Ad 4: I Mekele er skolebørnene hjemsendt fra skolerne pga. af Covid 19-situationen. 
 
Fikre har via Mehretab sendt en liste over ting, som børnehjemmet mangler i forbindelse med 
håndtering og forebyggelse af Covid 19. Listen omfatter ud over mere traditionelle 
værnemidler som fx håndsprit, sæbe og mundbind også ønsker om fx skolehæfter, spil m.m. til 
brug i den aktuelle dagligdag uden skolegang for børnene. 
 
Vi har netop sendt 10.000 kr. til børnehjemmet til brug i forbindelse med indkøb af Covid 19-
værnemidler (de 10.000 kr. er skænket af Den Nissenske Familiefond, som vi takker for at 
bevillingen og for at have handlet meget hurtigt). 
 
Mehretab har også af Fikre fået en nogenlunde opdateret liste over børnene på børne- 
hjemmet. Der er lige nu 51 børn (6 er flyttet ud siden sidste opdatering). Heraf er der 7 blinde. 
 
Gunvor vil undersøge, om det er muligt at lave en Facebookgruppe med børnene, så vi har 
mulighed for i højere grad at høre nyt fra dem. 



Vi har ikke 100% styr på den generelle sundhedsmæssige og politiske situation i Etiopien lige 
nu, men vi ved bl.a., at skolebørn er hjemsendt pga. Covid 19, at det nyligt overståede valg i 
Tigra-regionen er forløbet uden de store problemer, og at præsidenten har talt om at udskrive 
valg i hele landet. 
  
 
Ad. 5:  På generalforsamlingen blev bestyrelsen pålagt at tage sig af flg. to punkter:  

1. at sende børnehjemmet penge til Covid 19-værnemidler (det ER sket, se pkt. 4).  
2. at tage stilling til generalforsamlingens forskellige forslag til aktiviteter, som i det 

kommende år vil kunne indbringe penge til foreningen (se pkt. 6).  
 
Ad. 6: Da mange af vores traditionelle medlemsarrangementer er umuliggjort pga. Covid 19-
situationen, havde vi på generalforsamlingen en brain storming mht. arrangementer/tiltag, 
der kan erstatte disse arrangementer, som jo ud over det underholdende element også har til 
formål at skaffe foreningen ekstra penge i kassen. 
 
Bestyrelsen blev enige om først og fremmest at udsende et brev til medlemmerne, der 
forklarer om den aktuelle Covid 19-situation og beder medlemmerne om at yde et ekstra 
bidrag på grund af de særlige omstændigheder. Referat af generalforsamlingen + revisors 
rapport om regnskabet + billeder af Etiopiensbogen og plakaterne (begge dele er det stadig  
muligt at købe) sendes ud sammen med brevet. 
 
Festen og fodboldturneringen bliver det ikke muligt at afholde i dette efterår, var vores 
vurdering, og også et evt. elektronisk lotteri eller bankospil (på fx Zoom) besluttede vi at 
udskyde til den anden side af jul (vi skal i mellemtiden tænke over mulige sponsorer). 
Loppemarked (i Monicas forældres have i Valby) synes vi fortsat er en god idé, men det 
kræver varmere vejr. I mellemtiden kan vi alle gå i gang med at samle loppeting fra vores 
gemmer. 
 
Julekalender: Henning foreslog, at vi kunne lave en kalender, hvor de, der deltager, får tilsendt 
et nyt Etiopiens-billede hver dag i december frem til jul. Henning og Lissi laver et udspil til en 
sådan kalender. 
 
Ad. 7: Etiopiensforeningen havde kontaktet os med henblik på at få vore deltagelse i et af 
deres arrangementer her i efteråret, men dette er blevet aflyst pga. Covid 19. 
 
Marie Kruses skole (folkeskole) har ligeledes kontaktet os - ang. en work shop om Etiopien 
her inden jul. Monica har svaret skolen og givet forslag til, hvordan foreningen evt. vil kunne 
bidrage til work shoppen, men har endnu ikke fået svar tilbage. 
 
Næste møde (på en etiopiske restaurant ”Zula”, Jagtvej 43): Tirsdag d. 1. december (Shewit 
bestiller bord til os). 
 
 
Referat: København d. 18/10-20, Lisbet Borker 
 
 


