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Referat af Bestyrelsesmøde nr. 7 

 
Tirsdag den 3. februar kl. 17.00 hos  

Erik Nørby, Nivå Vænge 1.1, 4914 0070  
 
 

I mødet deltog Danna Borg (fm), Albert Welinder (næst-fm) og Erik Nørby (kass.) 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
Forslaget til dagsorden blev fulgt, bortset fra at diskussionen af 
organisationsudvikling fandt sted som sidste punkt på mødet. 

  
2. Godkendelse af referat 
Referatet af BM6 er godkendt og tilgængeligt på Afrikaskolens hjemmeside. 

 
3. Status siden sidst 

 
• Sponsorbørn  
Afrikaskolen har indbetalt skolepenge for første år for Prudence og sat midler 
til side til at dække omkostninger for det samlede skoleforløb. Vi har 
derudover skabt kontakt mellem Bushveld Mission (BM) og i alt 6 familier, 
der hver har tegnet sig som sponsor for en pige i secondary school. 
 
• Mørkøv skolen 
havde som nævnt i sidste nyhedsbrev indsamlet 15.000 kr. til Afrikaskolen 
gennem en temauge. Afrikaskolen er meget glad for initiativet og takker varmt 
Mørkøvskolen.  
 
• Andre donorer/projekter 
Vi er i kontakt med forskellige andre donorer, bl.a. Operation Dagsværk, men 
der kan på dette ikke tidspunkt siges noget bindende om resultater heraf. Dette 
blev igen taget op i strategidiskussionen  
 
• Bushveld Mission 
Bushveld Mission havde til mødet fremsendt forslag om at Afrikaskolen, bl.a. 
på grund af det stadig uafklarede spørgsmål om sammenlægning af de meget 
små farmskoler, skulle støtte en større, tidligere sammenlagt skole i området, 
Reathlahlwa, som har 120 elever og 6 lærere. Der er fremsendt en 
”ønskeseddel” fra skolen, omfattende bygningsforbedringer og køkkengrej. 
 
Som bekendt er BM vores faste og eneste samarbejdspartner i Sydafrika. 
Vores indtryk er at det drejer sig om meget engagerede mennesker, som 
overkommer en stor indsats i form af det praktiske, opsøgende og hjælpende 
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arbejde, og som derfor holder ”papirarbejdet” til det mindst mulige. BM har 
dog på det seneste fået støtte fra bl.a. en amerikansk donor og udvider nu sine 
aktiviteter, som også omtalt i sidste nyhedsbrev. Vi vil derfor som led i 
Dannas næste møde med BM anmode om at få bedre mulighed for indsigt i 
BMs formelle aktiviteter, eksempelvis i form af kopier af deres 
regnskabsaflæggelse og lignende. Se også pkt. 9 nedenfor.  

 
4. Generalforsamling – tidsplan 
Generalforsamlingen er planlagt til 21. april kl. 1900 hos formanden. Indkaldelse 
udsendes sammen med næste nyhedsbrev efter Dannas hjemkomst, dvs. medio marts. 

 
5. Kommunikation/hjemmeside 
Afrikaskolen konstaterer med glæde, at hjemmesiden nu ligger i gode hænder hos 
Endelave Net. Siden fungerer gennemgående med god og hurtig tilgængelighed. 

 
6. Foreningens økonomi og revision 
Regnskabet for 2009 er afsluttet og sendt til vor hjælpsomme revisor. 
Foreningen havde pr. nytår 115 medlemmer. Banksaldoen ved nytår var godt  
55.000 kr., hvoraf 14.000 kr. er reserveret til Prudence. Der er således 41.000 kr. til 
rådighed, og bestyrelsen var enig om at der nu skal træffes bindende aftaler med BM 
om skoleprojekter, som sætter størsteparten af dette beløb i arbejde.  

 
7. Fundraising og aktiviteter 
Der er på dette tidspunkt ikke planer om nye aktiviteter. 

 
8. Næste bestyrelsesmøde 
Bestyrelsesmøde nr. 8 holdes umiddelbart forud for generalforsamlingen, 21. april kl. 
1700 hos formanden.  

 
9. Organisationsudvikling 
Der er i Afrikaskolens korte levetid sket en del ændringer omkring skolens 
arbejdsområde. Samarbejdet med små landarbejderskoler har ført til forbedringer på 
de første skoler, men det ser nu ud til, at samarbejdsmønstret kan blive påvirket af 
skolesammenlægninger, som bl.a. følger af ændringer i elevtal på de små skoler (en 
konsekvens af at landbrug i området sælges med henblik på omlægning til private 
game farms, som ikke kræver nær så mange landarbejdere – hvad der igen betyder en 
vækst i townships med en stor andel af arbejdsløse beboere). BM har foreslået 
samarbejde med én stor skole, mens yderligere sammenlægninger ikke virker klart 
fastlagte. Én af de første små skoler i samarbejdet er gledet ud af billedet, 
tilsyneladende pga. samarbejdsproblemer med BM, mens det ikke er klart, om denne 
skole har fået løst sine oprindelige problemer. 
 
BM er fortsat vores eneste samarbejdspartner, og vi har ikke nu kendskab til andre 
NGO’er, som arbejder indenfor samme aktivitetsområde (dvs. samarbejde med skoler 
for den fattige del af befolkningen). Desuden er der nu tegn til at BM udvider sine 
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aktiviteter til også at omfatte skolehjem m.v., et arbejdsfelt, hvor der utvivlsomt er 
brug for en solid indsats. Men en del af arbejdet foregår med kommune og skole holdt 
på nogen afstand, fordi BM pga. sin kristne baggrund og målsætninger kan være i 
konflikt med myndighedernes holdning til religion i det offentlige rum. 
 
Afrikaskolen har fra begyndelsen baseret sig på at være en forening uden 
administrationsomkostninger. Det betyder, at aktivitetsniveauet skal kunne fastholdes 
ved den indsats, som medlemmer og bestyrelse kan lægge i foreningen – selv om der 
hermed i virkeligheden gives et administrationsinput i form af f.eks. tid og 
rejseomkostninger, skal de indsamlede midler ikke anvendes til køb af administrativ 
hjælp. Det er i denne sammenhæng væsentligt, at der gennem medlemmers og 
bestyrelses rejser til området – og her selvfølgelig især Dannas halvårlige besøg i 
området – kan holdes tæt, personlig kontakt med BM og føres et vist tilsyn med at de 
ændringer, som vi betaler for, rent faktisk finder sted og ser ud til at blive taget i brug. 
 
Skolen har haft kontakt til interesserede, som overvejede at gå ind i forskellige former 
for samarbejde om f.eks. brug af foreningens logo mod til gengæld at bidrage til 
skolens cash flow. Skolen har forsigtigt haft den opfattelse, at det hidtidige cash flow 
på 30-50.000 kr./år er den størrelsesorden, som det er muligt at håndtere på forsvarlig 
vis med den nuværende arbejdsindsats, og de fleste samarbejdsovervejelser er - af 
andre årsager – ikke blevet realiserede. Undtagelsen er her bidraget fra Mørkøv 
Skole, som har vist, at arbejdsområdet er skolerelevant, og at vi kan støtte med en 
begrænset indsats – i det konkrete tilfælde ved at et af medlemmerne gav en 
præsentation af Afrikaskolen og dens aktiviteter. Desuden ligger den årlige aktivitet 
på Endelave tilsyneladende i gode og fast rammer. 
 
Bestyrelsen diskuterede, bl.a. i lyset af kommentarer fra personer med 
bistandserfaring, disse emner med henblik på at forberede en drøftelse og 
fastlæggelse af de fremtidige rammer på generalforsamlingen. Resultatet af 
diskussionen er følgende: 
 
Vi er enige om at fastholde foreningen på det nuværende niveau, dvs. med et 
indsatområde og et aktivitetsniveau, som kan håndteres med medlemmernes og 
bestyrelsens indsats. Vi tror, at det svarer til et cash flow på ikke over 50.000 kr./år.  
Vi vil meget gerne del ideer med andre, og vi vil gerne katalysere andres indsatser, 
f.eks. ved at skabe kontakt mellem BM og sponsorer til at dygtige elever kan gå i 
secondary school.  
 
Vi vil fortsat samarbejde med BM. Vi ønsker at få et bedre kendskab til hvordan BM 
fungerer økonomisk, dvs. vi er interesserede i regnskabsindblik. For at sige det åbent 
handler det også om hvordan vi kan stå inde overfor medlemmerne for at BM 
administrerer efter spilleregler, som svarer til Afrikaskolens.  
 
Samarbejdet betyder også, at vi accepterer, at BM ”ved bedst”, når det handler om at 
fastlægge skolernes behov. Vi har ikke mulighed for herfra at bedømme, om et nyt 
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skolekøkken er en bedre anvendelse af vore midler end efteruddannelse af lærere, 
men vi vil gennem samtaler under besøgene arbejde for at sikre at få god forståelse af 
baggrunden for BMs indstillinger. Vi vil også se os om efter yderligere en 
samarbejds-NGO, men udenfor BMs geografiske arbejdsområder – der er ikke grund 
til at risikere konflikter mellem konkurrerende organisationer. Og vi vil, i lyset af 
diskussioner under Dannas kommende besøg, overveje om vi, for at supplere vor 
viden, skal skrive til kommune og provins for at få mere direkte/supplerende 
oplysninger om planer for skolesammenlægninger og evt. emner for samarbejde mv. 
 
Endelig fik Danna mandat til at give tilsagn om at de foreslåede aktiviteter på den 
”nye” skole (skolekøkken, renovering af toiletter, køkkengrej) kan gå i gang, såfremt 
der ved en besigtigelse sammen med BM konstateres enighed om behovet. Budgettet 
hertil udgør ca. 35.000 Rand, svarende til ca. 25.000 kr. 

 
10. Eventuelt 
i.a.b.  
 
 
ASW (ref.) 

 
 
 

 


