FORENINGEN
AFRIKASKOLEN

Referat af Bestyrelsesmøde 2
Lørdag 28. april 2007 kl. 13:00 hos Danna Borg, Olesvej 12, Virum.
I mødet deltog Danna Borg, Erik Nørby, Albert Sabroe Welinder. Afbud fra Charlotte
Borg og Britta Munk Christensen. Kasper Borg Rabøl deltog ad pkt. 2.
1.
Godkendelse af dagsorden og referat
Bestyrelsesmødet fulgte den dagsorden, som den 16. april d.a. var udsendt med
indkaldelsen til mødet.
Referatet fra BM 1 blev godkendt.
2.

Gennemgang af aktionsliste fra sidste BM
a. Indkøb og regnskab (Danna)
b. Første indkøb og overdragelse til skolerne gennemført under Danna og
Kaspers tur til Sydafrika i marts. Der er udarbejdet blanketter til brug ved
ansøgning, rekvisition og fakturering. Systemet blev anvendt i forbindelse
med første indkøbstur. Skemaerne fungerer, men vil nok være
”overbureaukratiske”, især for Bushveld Mission (BM), som er en engageret,
men lille og meget ”hands on” orienteret NGO . I år vil vi dog søge at ”køre
systemet” ved 3 gange at indhente ønsker og skøn over omkostninger og
derefter købe ind og afregne. Når dette fungerer, vil vi i 2008 kun indkalde
forslag og ønsker én gang, i form og indhold svarende til den e-mail, som
Bushveld Mission – i samarbejde med Danna - fremsendte tidligere på året, og
anvende den som basis for (tre) gange indkøb. Selvfølgelig vil vi også se på
uforudsete ønsker, som måtte fremkomme i årets løb.
c. Koordinering med Bo og Anette/Pretoria (Danna)
Danna samarbejdede tæt med Anette under indkøbsturen, og samarbejdet
udbygges nu; Anette er jo på stedet og vil gerne indgå mere regelmæssigt i
samarbejdet med skolen og Bushveld Mission. Reelt bliver Anette således
Afrikaskolens daglige repræsentant i Sydafrika og en vigtig ressourceperson
for foreningen.
d. Koordinering med Bushveld Mission (Danna)
Blev afprøvet under indkøbsturen; BM har dybtgående kendskab til skole og
samfund, og Afrikaskolens rolle skal fastlægges og udmøntes i tæt samarbejde
med BM. Som det fremgår af a. og b. er der også brug for at vi leder efter den
mest mulig praksis-orienterede (”hands on”) tilgang til samarbejdet.
e. Dokumentation og April nyhedsbrev (Danna)
Nyhedsbrev er netop lagt på hjemmesiden, e-mail herom er udsendt til
medlemmerne.
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f. Afklare regnskabsprincipper med revisor (Danna og Erik)
Revisor har godkendt blanketsystemet (pkt. a ovenfor)
Erik har opbygget og indkørt økonomisystemet; medlemskartotek og
kontooversigt (som baserer sig på de fire mulige posteringer - kontingent,
gaver, indkøb og renter) fungerer. Når regnskabsdelen også fungerer, vil
revisor blive orienteret.
g. Hjemmeside, kommentarer til Erik (Danna og Albert)
Danna har givet kommentarer, som Erik har indarbejdet. Hjemmesiden
udbygges løbende, men anses nu for fuldt anvendelig.
h. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen, Skat (Albert)
Afrikaskolen er registreret som almennyttig virksomhed af Erhvervs- og
selskabsstyrelsen, og skolen har fået et CVR nummer. Skat vil i løbet af maj
se på foreningens anmodning om skattefritagelse.
j. Logo (ASW)
Logoet er under justering. Farven tilpasses den rød-brune bjælke på
hjemmesiden.
3.

Principper for fordeling af midler og 5. Sponsorbørn
De tre delformål er ifølge vedtægterne (forkortet)
• at støtte børns grundskoleuddannelse,
• at støtte videregående uddannelse af egnede skolebørn med særlig
fokus på kvinder (”sponsorbørn”) og
• at opmuntre til kontaktudbygning mellem skoler i Danmark og
Sydafrika.
Det fremgår af et notat om skoleordninger fra Anette, udarbejdet bl.a. på basis
af samtaler med BM og lærere, at det koster af størrelsesorden 7.500 kr./år at
holde et barn i secondary school i Vaalwater regionen. Secondary school løber
over fem år.
Under besøget blev det ved samtaler med elever og forældre, skole og BM
konstateret, at i alt fald to piger kunne være kandidater til at blive
sponsorbørn; pigerne går i hhv. grade 5 og 6 og skal således først i secondary
school om 1-2 år. Men Afrikaskolens økonomi kan, med de nuværende knap
40 medlemmer, ikke garantere at kunne betale for blot ét sponsorbarn i et
femårigt forløb.
Der var enighed om at der vil være stor signalværdi i at kunne støtte et
sponsorbarn. Afrikaskolen vil i givet fald arbejde med ”foreningsbørn”, hvor
støtten opstår gennem mange medlemmers bidrag til en pulje (i modsætning
til ”private børn”, hvor et enkelt medlem tegner sig for hele støtten til et barn).

Foreningen Afrikaskolen – støtter via frivilligt arbejde, kontingent og gavebidrag

Men der var også, ud fra foreningens økonomi og behovet for at konsolidere
foreningen og dens arbejdsform, enighed om følgende prioritering:
I 2007 går hovedparten af Afrikaskolens økonomi til generel støtte til de to
skoler Tshukuduskolen og Skuinskloofskolen, med hovedvægt på
Tshukuduskolen. Støtten anvendes hovedsagelig til undervisningsmaterialer
og forbedringer af de fysiske rammer, herunder reparation af bygninger og
retablering af skolehaver. De penge, der tilgår foreningen i 2007, tilstræbes
anvendt efter formålene i løbet af året, dog kan en lille del af midlerne holdes
som en økonomisk buffer, som dels kan anvendes til uforudsete opgaver, dels
evt. kan tjene som begyndelsen på en opsparing til støtte til ét eller to
sponsorbørn. Herudover afsættes der i 2007 ikke midler til sponsorbørn. Der
afsættes ikke midler til konkret kontaktudbygning m.v.
Prioriteringen tages op til revision i begyndelsen af 2008. Her skal vi også se
på evt. at inddrage flere af områdets skoler.
6.

Fundraising og aktiviteter
a. Medlemshvervning, børne-ambassadører og kontaktpersoner:
Afrikaskolens informationsmateriale, herunder tilmeldingskortet, er lagt på
hjemmesiden, som også løbende udbygges med materiale fra skolerne, fra
besøg m.m. (Danna).
På hjemmesiden lægges på et senere tidspunkt også en beskrivelse af
sponsorbørn-ordningen, særligt rettet mod læsere, som kunne være
interesserede i at gå ind i en gruppe til støtte for et eller flere ”private børn”.
Albert laver udkast til en kort pressemeddelelse om skolen, som led i at
udvide medlemskredsen ud over stifterkredsens venner og bekendte.
b. Fordele konkrete, overkommelige driftsopgaver til interesserede:
Anette bedes indhente forslag til næste støtterunde fra skolerne, i samarbejde
med BM og lærerne. Vi lægger vægt på aktiviteter, som letter og fremmer
skolernes indsats, både mht. undervisning og praktiske forhold, og ser gerne,
at der indgår aktiviteter, som kan bæres med til livet udenfor skolen.
Albert undersøger Projektrådgivningen i Århus samt Seniorer uden grænser.

4.

Eventuelt
Næste møde afholdes efter sommerferien. Tid og sted aftales senere.

5.
Video fra indkøbsturen
Kasper viste en del af de videofilm, som blev optaget under indkøbsturen, efter
afslutningen af den øvrige dagsorden. Materialet vil på et senere tidspunkt blive redigeret
til en kort præsentation af skoler, tobaksfarm og første indkøb, som lægges på
hjemmesiden.
ASW, 30.4.2007
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