Referat Ordinær generalforsamling i Etiopienforeningen

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Etiopienforeningen til afholdelse lørdag den 13. august
2016.
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.
Dagsordenen:
1. Valg af dirigent.
Ad 1 Pia Graabech valgt
2. Formandens beretning.
Ad 2 formandens beretning fremlagt. Se beretningen i slutningen af referatet.
3. Regnskabsaflæggelse.
Ad 3 Regnskab fremlagt
4. Behandling af indkomne forslag.
Der er indkommet et forslag til vedtægtsændring, se vedlagt nedenfor inklusiv et bilag.
Ad 4 Som følge af udvikling af nedenstående visionspapir, som blev præsenteret ved den
årlige generalforsamling i 2015 stilles der hermed forslag til vedtægtsændring. Vedtægtsændringen lægges
op til beslutning på den ordinære generalforsamling den 13. august 2016.
Forslag til vedtægtsændring:
Forslaget omfatter en tilføjelse til etiopienforeningens vedtægter §2, Foreningens formål. For i højere grad
at afspejle foreningens visioner (vedlagt) foreslås det, at der tilføjes stk. 2. Med formuleringen:
”Stk. 2, Foreningens formål er tillige at etablere formidling af den etiopiske kultur og udbredelse af
kendskabet til Etiopien til foreningens medlemmer.”
Forslaget er vedtaget.
5. Fastsættelse af kontingent.
Ad 5 kontingent fortsat 200 pr. år. Til betaling i september
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
Ad 6
• Frederik Calundan
• Karin Cloos
• Pia Graabech
Brian Olesen valgt som suppleant

7. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
Linda Meinert er valgt som revisor.
Mette Vogn Hviid er valgt som revisorsuppleant
8. Eventuelt.
Sommertræf næste år lægges weekenden – 19. -20 august 2017 på Hasmark
• Formand: Jens Damkjær
• Næstformand: Frederik Calundan
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Kasserer: Karin Cloos
Web: Peder Kastberg Fjord
Sekretær/Web: Irene Damkjær
Menigt medlem Pia Graabech

Suppleant: Brian Olesen

FORMANDENS BERETNING
E TIOPIENFORENINGEN , SOMMERTRÆF , H ASMARK S TRAND C AMPING D . 13. AUGUST 2016 V . J ENS D AMKJÆR

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.
På Ankestyrelsens hjemmeside fremgør det, at 6 børn blev formidlet til adoption fra Etiopien i
2015. I 2014 blev 14 børn adopteret fra Etiopien til Danmark og kun gennem AC Børnehjælp. Dette
er historisk få børn. I 2013 blev 45 børn formidlet fra Etiopien til Danmark, 29 fra AC Børnehjælp
og 16 fra DanAdopt. I 2012 kom 57 børn fra Etiopien til danske adoptanter. I 2011 kom 80 børn fra
Etiopien til Danmark. I 2010 blev der i Danmark hjemtaget 117 børn. Lidt færre end 2009, hvor 125
børn kom fra Etiopien til Danmark. I årene 2001 til 2007 lå tallet mellem 22 – 39 børn for så at
stige temmelig bræt til 92 hjemtagne børn fra Etiopien i 2008.
Formidlingen af børn fra Etiopien er stoppet efter Social- og Indenrigsminister Karen Ellemann suspenderede
adoptionsformidlingen d. 8. marts 2016. Ministeren udtaler på Social- og Indenrigsministeriets hjemmeside:

”Jeg kan ikke se, at det er muligt at fortsætte samarbejdet med Etiopien om international
adoption. Jeg har ikke længere den nødvendige tillid til, at adoptioner fra landet lever op til de
krav, vi stiller i forhold til adoptionsprocessen og dermed, at adoption er det bedste for børnene”.
Den næsten nye formidlende organisation, DIA (Danish International Adoption) indledte ellers i
begyndelsen af 2015 et tættere mellemfolkeligt samarbejde med Etiopien da formidlingstallet for
2014 ikke synes at matche antallet at etiopiske børn, der reelt har brug for nye forældre, på trods
af generelt øget levestandard og øget national adoption i Etiopien – hvilket i udgangspunktet er
glædeligt.
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.
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Etiopienforeningen fungerer nu på 8. år med tre træf. Et forårstræf på Sjælland, i det forgangne år
igen på Osted Fri- og Efterskole. Et sommertræf på Fyn, 5 af de forrige år på Bøsøre Strand Ferie
Park og de sidste to år her på Hashmark Campingplads.
Vi holdte et formidabelt juletræf på Østervangskolen i Hadsten d. 5. december 2015, hvor jeg i
dagligdagen er skoleleder. Vi har planlagt igen at holde juletræf på Østervangskolen d. 3.
december 2016.
Der er i skrivende stund tilmeldt 140 voksne og 112 børn fordelt på 73 familier til dette
sommertræf dvs. 252 deltagere i alt – et rekordstort deltagerantal. Sidste år i 2015 var vi 53
familier fordelt med 100 voksne og 80 børn dvs. 180 deltagere. I 2014 deltog 51 familier 174 børn
og voksne, og 2013 deltog 57 familier og 190 deltagere. Deltagerantallet på forårs og
efterårs/juletræf ligger stabil mellem ca. 60 og godt 100 deltagere.
Foreningen har 224 medlemsfamilier. Sidste år var tallet 208.
Selvom formidlingen er gået i stå fra Etiopien, afspejler det sig ikke i medlemstallet eller
deltagelsen på vore træf. 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.
Tak for et godt år, og gode ønsker for det nye der kommer.
Jens Damkjær, formand.
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Bilag til forslag om vedtægtsændring
Visioner for Etiopienforeningens virke
Bestyrelsens har arbejdet med udviklingen af foreningens visioner. Hvad er det egentligt, vi vil med
foreningen og vores samvær? Vi har formuleret en række visions-/værdi-udsagn, som vi mener, bør
kendetegne foreningens virke.
Netværk og frihed:
Vi vil med gennemførelsen af vores træf tre gange om året skabe muligheden for, at familier kan danne nye
netværk. Samtidigt vil vi skabe rammen for, at allerede etablerede netværk kan holdes ved lige og udvikles.
Alle vores aktiviteter bør være tænkt således, at familier med interessesammenfald har mulighed for at
mødes. Det er bl.a. derfor, vi gennemfører åbningsceremoni, med en præsentationsrunde, sang og lidt leg.
Samtidigt vil vi gerne, at træffets rammer giver den enkelte familie så stor frihed som muligt til netop at
være med på egne betingelser. Her er der frit valg og ingen krav.
Vores håb er, at børnene (og måske også de voksne) over tid får venner. Vi håber, at disse venskaber over
årene styrkes og giver mulighed for rum, hvor fælles livsbetingelser skaber virkelig gensidig forståelse og
støtte.
Formidling, relationer og rollemodeller:
Vi vil altid invitere unge og voksne etiopiere med for at bidrage til og deltage i aktiviteterne på vores træf.
Derved skaber vi mulighed for vedkommende formidling af den etiopiske kultur og udbreder kendskabet til
Etiopien som fødeland. Vi ønsker at have fokus på den personlige fortælling, som kan røre os, som vi kan
mærke, hvad enten vi er børn eller forældre. Det synes vi, er helt centralt.
Vi skaber derved også mulighed for etablering af relationer til de etiopiske miljøer i Danmark, og vi giver
vores børn mulighed for at have både unge og voksne etiopiere at se op til og føle sig genkendt i og spejlet
i.
Inkluderende og med børnene i fokus:
Vi vil arbejde for at favne alle medlemmer ved at skabe de bredest mulige rammer, hvad angår aktiviteter
og interesser. Vi ønsker, at alle familier skal føles sig velkomne. Det skal være let for den nye familie at føle
sig som en del af foreningens fællesskab. Vi håber, at fælles familieaktiviteter kan bidrage til dette.
Vi vil lytte til børnenes ønsker og drømme, for vi ved, bl.a. af egen erfaring, at familiens interesser ofte
hænger sammen med børnenes alder og udvikling. Vi vil derfor have forskellige aktiviteter, som henvender
sig til både de mindre og de ældre børn og deres forældre.
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