FORENINGEN AFRIKASKOLEN
www.afrikaskolen.dk

Referat af Bestyrelsesmøde 6
Tirsdag den 18. november 2008 kl. 17.00 hos
Danna Borg, Olesvej 12, Virum.
I mødet deltog Danna Borg, Erik Nørby og Albert Sabroe Welinder (ref).

1.
Godkendelse af dagsorden og referat
Bestyrelsesmødet fulgte den dagsorden, som var udsendt med indkaldelsen til mødet.
Referatet fra BM 5 var blevet godkendt umiddelbart efter mødet og ligger på
www.afrikaskolen.dk.

2.
Referat af oktober/november besigtigelsestur
Danna havde i oktober sammen med Bushveld Mission (BM) besøgt een af ”vore” skoler,
Lebogang, og konstateret, at de aftalte forbedringer var gennemført. Desuden besøgtes
Meetsetshehla Secondary School, som er den skole, som Afrikaskolens sponsorbørn
kommer til at gå på. Denne skole gjorde et meget positivt indtryk, med en dedikeret
ledelse og lærere og fine faciliteter. Skolen er blandt de bedste i provinsen, målt på hvor
mange af dens elever, der gennemfører secondary school med bestået studentereksamen.
Derudover var der et langt møde med Bushveld mission om samarbejde og muligheder
for at udvide aktiviteterne. Besøg og møder er refereret i Nyhedsbrev nr. 7, som blev
godkendt på mødet, og som nu ligeledes er tilgængeligt på hjemmesiden.
3.

Nye projekter.
• Morekure og Lebogang,
de to skoler, som var udset til at være ”vært” for vore næste projekter,
skulle ifølge oplysninger fra provinsen, som var nået frem til BM,
indgå i en skole-reorganisering. Ganske vist siger BM, at den slags
planlægges med passende mellemrum, uden at det dog realiseres, men
det blev alligevel besluttet at stille de planlagte aktiviteter i bero, indtil
vi ved mere om provinsens planer.
• Bushveld Mission
har gennem en stor donation fået mulighed for at udvide sine
aktiviteter med et ”school orphanage”, dvs. et bosted og skole for
forældreløse børn. En væsentlig styrkelse af BMs muligheder for at
arbejde offensivt i området. Også dette er nærmere beskrevet i
nyhedsbrevet, og bestyrelsen vil, såfremt der er fortsat usikkerhed om
skoleorganisationen, til generalforsamling forelægge sine overvejelser
om evt. i en periode at støtte Bushveld Missions eget arbejde.
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• Sponsorbørn.
Der er udarbejdet et notat om sponsorbørn, da der er betydelig
interesse i medlemskredsen for at indgå i private sponsoraftaler
gennem BM. Notatet kan findes på hjemmesiden.

4.
Kommunikation: Hjemmesideflytning.
Finder sted i nær fremtid – tilgængeligheden skulle ikke blive mærkbart forstyrret under
omlægningen.
5.
Foreningens økonomi.
Foreningen har p.t. 113 betalende medlemmer og ser med betydelig optimisme frem til
fornyelsen af medlemskab i løbet de nærmeste måneder – fornyelsen er jo fortsat
nødvendig for at deltage i generalforsamlingen.
Foreningen har en beholdning på lige over 40.000 kr. Bestyrelsen var enig om at der
heraf reserveres de fornødne midler til at sikre vort første sponsorbarns skoleforløb; som
led heri indbetales skolepenge for 1. år nu.
6.
Fundraising og aktiviteter
Der er for tiden især god udvikling indenfor skoleområdet - det ser ud til, at flere skoler
overvejer at lave temauger eller projekter om afrikanske forhold, med mulighed for at der
kan tilflyde Afrikaskolen midler fra et evt. overskud ved sådanne arrangementer.
Bestyrelsen er indstillet på, indenfor overkommelige rammer, at stille op og fortælle om
skolearbejdet, hvis det ønskes. Afrikaskolen havde for første gang søgt en privat fond om
støtte til et par konkrete skoleprojekter, men ansøgningen blev beklageligvis mødt med et
afslag. Bestyrelsen er indstillet på fortsat at se på muligheder for at søge fondsstøtte, men
har lige nu ingen konkrete planer.

6.
Eventuelt
Næste bestyrelsesmøde afholdes den 3. februar hos Erik Nørby. På dette møde vil
bestyrelsen diskutere skolens strategi, med henblik på til generalforsamlingen at kunne
fremlægge sine overvejelser om evt. at ændre sine prioriteringer og fremgangsmåder.
Generalforsamlingen holdes den 21. april2009 kl. 19.00 hos formanden. Bestyrelsesmøde
nr. 8 afholdes kl. 17.00 samme dag, ligeledes hos Danna.
(ASW, 7.12.08)
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