FORENINGEN
AFRIKASKOLEN

Referat af Bestyrelsesmøde 3
Fredag den 16. november 2007 kl. 15.30 hos Danna Borg, Olesvej 12, Virum.
I mødet deltog Danna Borg, Erik Nørby, Albert Sabroe Welinder (ref.).
1.
Godkendelse af dagsorden og referat
Bestyrelsesmødet fulgte den dagsorden, som den 11. november var udsendt med
indkaldelsen til mødet.
Referatet fra BM 2 blev godkendt.
2.

Referat af besøg og besigtigelsestur

Danna var i oktober i Sydafrika og besøgte skole og samarbejdspartnere. Hovedpunkter
fra besøget er følgende:
z

Der er ny ejer af tobaksfarmen. Han er interesseret i at samarbejde med
foreningen, konkret i form af at han stiller arbejdskraft til rådighed for de
projekter, hvor vi betaler materialer, hvad der betyder en markant gearing af vore
midler. Samarbejdet har allerede fungeret på denne måde ved de
bygningsændringer, som blev besluttet tidligere på året:

z

Loft og tag på halvdelen af skolebygningen er renoveret; arbejdet var mere
omfattende end forudset pga. gennemgribende råd, men projektet kunne
gennemføres indenfor budget pga. ejerens medvirken. Desuden er der indkøbt nye
støbejernsgryder, og skolens taburetter er alle forsynet med nye sæder.

z

Samarbejdet med Bushveld Mission forløber fuldt tilfredsstillende for begge
parter. BM har leveret regnskabsbilag m.m. og fremsendt ny liste over foreslåede
projekter.

z

Dannas besøg på skolen viste fortsat stor glæde over udviklingen og
underbyggede den hidtidige tilgang til samarbejdet.
3. Foreningens økonomi og prioriteringer

z

BM har foreslået at den resterende del af taget repareres, at der opføres et lille
køkkenhus, således at der også kan koges frokost på regndage, og at arbejdet med
køkkenhaven sættes i gang, bl.a. med etablering af hegn. Budgettet er på 15.000
Rand (ca. 12.000 kr).

z

Bestyrelsen godkendte forslagene, som vil lægge beslag på ca. halvdelen af de
nuværende reserver.
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4. Sponsorbørn
z

BM indgår i et bredere skolesamarbejde og har bl.a. udarbejdet materiale om
langsigtede planer, som retter sig mod etablering af et skolecenter, hvor der
lægges vægt på undervisning I 7. klasse og satses på at udvælge elever til 8.
klasse og senere secondary school-forløb. Desuden arbejdes der for praktisk
skoling af børn, som ikke skal følge et bogligt forløb. BMs materiale viser, at et
sponsorbarn i secondary school koster ca. 2000 Rand (ca. 1500 kr.) om året i trefire år, gennem et “Adopt a child” Projekt.

z

Bestyrelsen er positivt stemt for tanken om at afsætte en del af Afrikaskolens
midler til sponsorbørn, men ønsker først at diskutere et forslag herom på
generalforsamlingen.

5. Nyhedsbrev og fotos
z

Nyhedsbrev nr. 4 færdiggøres efter mødet og lægges på hjemmesiden, sammen
med en serie fotos fra Dannas besøg.

z

Derudover lægges et forslag til gavebrev, til jule-anvendelse, med et passende
foto, på hjemmesiden. Ikke alt skal gå i ged!

6. Fundraising og aktiviteter
z

Danna vil i påsken 2008 deltage i en Sydafrikansk emneuge på Endelave skole.
Andre initiativer vil blive defineret og medlemmerne vil også blive anmodet om
at bidrage efter lyst og evne.

7. Generalforsamling og næste bestyrelsesmøde
z

Generalforsamlingen finder sted tirsdag den 15. april 2008 i Københavnsområdet.

z

Indkaldelse til generalforsamling, herunder annoteret dagsorden og regnskab, vil
blive lagt på hjemmesiden 11. marts 2008. Samtidig erindres om, at forslag fra
medlemmer skal fremkomme senest fjorten dage før generalforsamlingen.

z

Næste bestyrelsesmøde holdes 15. marts 2008 om eftermiddagen.

8. Eventuelt
z

Foreningens logo vil, efter (gratis) grafisk rådgivning, blive let modificeret –
resultatet vil kunne ses på hjemmesiden.
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