FORENINGEN AFRIKASKOLEN
www.afrikaskolen.dk

Bestyrelsesmøde 5
Lørdag 6. september 2008 kl. 9:00-11:00
hos
Erik Nørby, Næsørevej 13, 7960 Karby, Mors

Danna Borg (FM), Erik Nørby og Albert Sabroe Welinder (ref.) deltog i mødet.
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Bestyrelsen fulgte den dagsorden, som var udsendt pr. e-mail den 3. september.
Referatet fra bestyrelsesmøde nr. 4 var godkendt umiddelbart efter mødet og
ligger på hjemmesiden.
2. Økonomistatus
Der er pr. 1. september 34.800 kr. til rådighed til skolens aktiviteter. 30.300 heraf
er indkommet i 2008. Kun et enkelt medlem foretager nu månedlig indbetaling.
Der er i 2008 overført knap 10.000 kr, primært til de projekter på Lebogangskolen, som blev besluttet af generalforsamlingen; gennemførelsen af projekterne
er nærmere beskrevet i seneste nyhedsbrev.
3. Fundraising aktiviteter:
•
•

•

•

Endelave. Indsamlingsaktiviteterne på Endelave er beskrevet i nyhedsbrev 6.
Kildebjergskolen, Mørkøv ved Holbæk har henvendt sig til Afrikaskolen;
de er blevet inspireret af vores hjemmeside og vil nu lave en temauge, hvor
der bl.a. bliver indsamlet til Afrikaskolen. Svend Borg besøger skolen og
præsenterer skolen og de hidtidige resultater i Afrika.
Fondsansøgning. Afrikaskolen har lige nu flere gode projekter på
ønskeseddelen fra Bushfeld Mission og er efter generalforsamlingen klar til at
starte støtten til det første sponsorbarn. Årets budget er derfor større end den
nuværende kassebeholdning, og bestyrelsen vil nu ansøge om støtte fra een,
evt. flere, fonde med en formålsparagraf, som svarer til skolens. Nærmere
herom i et senere nyhedsbrev.
En netbutik. Bestyrelsen er i kontakt med et e-handel-firma, som overvejer at
lade en lille del af hver handel gå til Afrikaskolen. Bestyrelsen er i princippet
indstillet på at takke ja til aftaler af denne form for et år ad gangen, forudsat at
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•

butikkens aktiviteter og vareudbud ikke er i modstrid med skolens
målsætning, og Afriskolens lille administration ikke bliver belastet.
Lions Club. Bestyrelsen er i kontakt med et par klubber med henblik på at
opnå støtte; endnu foreligger ikke resultater heraf.

4. Støtteprojekter
•

•

•
•

Ønskeliste fra Bushveld Mission. Bushveld Mission har indsendt den
halvårlige ønskeseddel. Afrikaskolen vil nu fortsætte støtten til Lebogangskolen, denne gang med etablering af en veranda, maling og boghylder.
Endvidere vil vi sætte aktiviteter i gang på en for os ny skole, Morekure, som
med 27 elever er en ret stor landarbejderskole. Her drejer det sig i første fase
om reparation af lofter og nye boghylder. Det samlede budget er på 13.500
Rand (ca. 10.000 kr.).
Fondsstøttede projekter. Der er behov for en større indsats på Morekure
skolen, med etablering af køkken og med tilslutning af el. Budgettet er her
15.000 og 5.000 Rand, dvs. samlet 13-14.000 kr. Disse projekter vil danne
grundlag for den fondsansøgning, som er nævnt i punkt 3.
Sponsorbørn. Prudence, som er Afrikaskolens første sponsorbarn, har tilsagn
fra skolen og starter 1.1.2009.
Bestyrelsen diskuterede om vi vil medvirke til at indgå aftaler om
sponsorbørn, som fuldt ud finansieres af en dansk familie. Primært ud fra et
ønske om at have en høj grad af sikkerhed for at kunne honorere skolens
forpligtelser valgte bestyrelsen at kunne tilbyde interesserede familier at
etablere kontakt til Bushveld Mission, som er koordinator/kontaktorganisation
for flere sponsorbørn, mens Afrikaskolen ikke selv vil indgå som arrangør,
protektor eller direkte part i sådanne aftaler.

5. Kommunikation
Hjemmeside til endelave.net. Afrikaskolens hjemmeside vil, så snart de sidste
tekniske problemer er afklaret, blive overført til serveren endelave.net, som
velvilligt har tilbudt at være vært for hjemmesiden. Skolens medlemmer skulle
ikke, evt. efter en kortvarig omlægningsperiode, komme til at mærke noget til
ændringen.
6. Eventuelt
Kasper Rabøl er ved at redigere sit filmmateriale fra besøg på skolerne (noget af
dette blev vist på generalforsamlingen); når det er sket, vil det blive lagt på
hjemmesiden.
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Ligeledes vil Dannas info-materiale om landarbejderskoler m.v., som er udformet
både til orientering og med henblik på ansøgninger om støtte, blive ajourført og
lagt på hjemmesiden.
7. Næste bestyrelsesmøde
Tirsdag den 18. november kl. 17.00 hos formanden.
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