Referat generalforsamling i Etiopienforeningen
lørdag den 18. august 2018
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes en
gang årligt i forbindelse med sommertræffet og indkaldes med mindst tre ugers varsel med
angivelse af dagsorden ved e-mail til medlemmerne. Møde- og stemmeberettigede på
generalforsamlingen er alle medlemmer, der har betalt forfaldent kontingent.
1. Valg af dirigent.
Jens-Emil Munkgaard valgt som dirigent
2. Formandens beretning.
Se herunder
3. Regnskabsaflæggelse.
Revisor har godkendt regnskab
Generalforsamlingen har godkendt regnskab
4. Behandling af indkomne forslag.
Ingen indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent.
Ad 5)
En enig bestyrelse har på et bestyrelsesmøde d. 16. juni 2018 vedtaget af fremsætte flg. forslag
vedr. kontingent: ” Kontingentet for kommende år fastholdes på 200 kr. pr. familie”.
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Mette Norup
Anna Maria Meloni
Pia Graabech
Lene Michaelsen valgt til suppleant
Brian Olesen valgt til Suppleant
Bestyrelsen har konstitueret sig:
Peder er formand
Pia er næstformand
Brian er kasserer
Irene Web og Facebook
Mette menigt medlem
Anna Maria almindeligt medlem
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7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Ad 7)Linda Meinert valgt som revisor
Karin Compare Cloos revisorsuppleant
8. Eventuelt.
Tak til Frederik og Karin for godt bestyrelsesarbejde
Tak til Jens Emil for at lede os godt igennem generalforsamlingen.

FORMANDENS BERETNING
ETIOPIENFORENINGEN, SOMMERTRÆF, HASMARK STRAND CAMPING D. 18. AUGUST 2018 . JENS DAMKJÆR
Foreningens formål er: At skabe kontakt mellem familier med adoptivbørn fra Etiopien. Medlemskredsen er: Familier der har
adopteret eller ønsker at adoptere fra Etiopien. Voksne adopterede fra Etiopien og i øvrigt personer med interesse for Etiopien.
Etiopienforeningen baserer sig helt på frivilligt arbejde. Jeg vil derfor også i år gerne sige tak til bestyrelsesmedlemmer,
suppleanter og alle andre gode kræfter som oplægsholdere, ægtefæller, store børn og medlemmer generelt, der giver en hånd
med hist og pist, og får foreningsarbejdet til at lykkes.
Formidlingen af børn fra Etiopien er stoppet efter Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann suspenderede
adoptionsformidlingen d. 8. marts 2016, og formidlingen er ikke genoptaget siden, men det håber vi kan ændre sig i fremtiden med
Etiopiens nyvalgte styre.

Etiopienforeningen er en apolitisk organisation, og foreningen skal også fortsat være apolitisk. Træffene skal være et fristed for
børn og voksne, hvor vi kan lade vore mentale batterier op uden at skulle starte forfra hver gang.
Etiopienforeningen fungerer nu på 10. år med tre træf. Et forårstræf på Sjælland, i det forgangne år på Midtsjællands Gymnasium.
Et sommertræf på Fyn, fem af de forrige år på Bøsøre Strand Ferie Park og de sidste fire år her på Hashmark Strand Camping.
Vi har de sidste fire år også holdt efterårs og juletræf på Østervangskolen i Hadsten, hvor jeg i dagligdagen er skoleleder. Vi har
planlagt igen at holde juletræf på Østervangskolen d. 1. december 2018.
Der er i skrivende stund tilmeldt 159 voksne og 128 børn fordelt på 89 familier til dette sommertræf, i alt 287 deltagere. Det er
rekord. Så mange har vi aldrig været før. Sidste år i 2017 var vi 83 familier og 277 deltagere. I 2016 var vi 73 familier med 253
deltagere.
Foreningen har i dag 235 medlemsfamilier. I 2018: 224 og 2015: 208.
Selvom formidlingen er gået i stå fra Etiopien, afspejler det sig ikke i medlemstallet eller deltagelsen på vore træf. Foreningen står
med stor opbakning. Det er glædeligt, fordi vi tror på, at fællesskaberne på vore træf er vigtige for vore børns identitetsdannelse
til at blive hele mennesker med afsæt i to kulturer
Siden 2008 har der været et meget stabilt bestyrelsesarbejde. Jeg har oplevet, at det er lykkedes at forene det sociale og
venskabelige med arbejdet for både bestyrelsesmedlemmer, ægtefæller og børn således, at det altid er en stor fornøjelse at
mødes. Det er mit håb, at bestyrelsesarbejdet også i fremtiden kan fortsætte hvor der både er tid til arbejde, tid til grin og til blot
at dele den livgivende ånd, jeg oplever der er i Etiopienforeningen.
Jeg har været formand for Etiopienforeningen siden 2008 dvs. i 10 år. Jeg har set foreningen vokse fra et enkelt årligt sommertræf
i Give til tre årlige træf i Jylland, på Fyn og Sjælland og vokse til et næsten femdoblet antal medlemsfamilier. Jeg har nydt hvert et
sekund til bestyrelsesmøder og træf. I alle årene er jeg kun gået glip af et enkelt.
Efter at have været med i planlægningen og gennemførelsen af 30 træf er min tid kommet til at takke af som formand og overlade
posten til en anden. Jeg fortsætter som menigt medlem valgperioden ud i endnu et år, og så er det naturligt for mig at slutte min
tid i Etiopienforeningens bestyrelse.
Tak for et godt år, og alle gode ønsker for det nye der kommer.
Jens Damkjær, formand.
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