FORENINGEN AFRIKASKOLEN
www.afrikaskolen.dk

Referat af Bestyrelsesmøde nr. 10
Mandag 23. november kl. 10.00 hos
Danna Borg, Olesvej 12, 2830 Virum, 4585 8512
I mødet deltog Danna Borg (formand), Erik Nørby (kasserer), Karsten Rabøl og
Albert Welinder (næstformand).
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsorden blev godkendt; referatet af møde nr. 9 er tidligere godkendt og lagt på
hjemmesiden. Referat af møde nr. 9, i form af henvisning til generalforsamlingen,
vil blive lagt på hjemmesiden.
2. Status siden sidste møde
• Sponsorbørn
Det går godt med sponsorbørn. Vi foreslår Bushveld Mission (BM) at
købe en julegave til hver af dem, indenfor budgetrammen, og Afrikaskolen
minder sponsorerne om at det nu er tid til næste årlige indbetaling.
•

Status for projekter iværksat august 2009
Danna havde besøgt børnehjemmet hos BM og Reathlahlwaskolen og set,
at projekterne er gennemført og taget i brug. Der henvises til Nyhedsbrev
10 for mere detaljeret beskrivelse.

•

Damgaard
Familien Damgaard har været hos BM i 3 måneder, arbejder med
undervisning efter danske principper og forbereder at tilbyde et seminar
derom til lærere på “vore” skoler.

•

Møde med skoleadministrationen i Vaalwater
Det lykkedes endelig at få et møde med provinsens skoleadministration.
Der er planlagt skolesammenlægninger, som bl.a. vil medføre at
Tshukuduskolen, sammen med flere andre, flyttes til Skuinskloof.
Tidsrammen er usikker pga. manglende bevillinger. Vi følger situationen
for at sikre, at Afrikaskolens midler går til skoler, som bliver ved med at
være i brug.

•

Møde med Africa Family Care
Afrikaskolen har ønsket at komme i kontakt med andre NGO'er, som
arbejder med skolespørgsmål i området. Africa Family Care, som primært
støttes af en stor slagterivirksomhed, arbejder især med
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Skuinskloofskolen, på et grundlag, som minder om BM's. Ved besøget
orienterede de om områder, hvor vi ville kunne støtte deres arbejde.
•

Bushveld Mission
Som det er omtalt i nyhedsbrevet, er BM under ydre pres, begrundet i
aktiviteter, som har ført til bortfald af sponsorering, men BM fastholder
sin måde at arbejde på og sine prioriteter. Vi modtog en “ønskeseddel” for
efterårets tilskud.

3. Nye projekter
• Ønskeliste
Bestyrelsen fandt det rimeligt at disponere godt 20.000 kr. til projekter i
resten af 2009; herved sikres en reserve indtil indbetalingerne i 2010
indløber.
Bestyrelsen valgte at støtte BM, dels med tilskud på 18.000 ZAR til at
videreføre madordningen efter den hidtidige donors tilbagetrækning, dels
med støtte på 8.000 ZAR til etablering af grøntsagshave ved BM og ved
Reathlahlwaskolen. Desuden bevilges, mere forsøgsmæssigt, 5.000 ZAR
til Africa Family Care, til køb af skoletasker.
4. Kommunikation
• Nyhedsbrev nr. 10 blev diskuteret og færdiggjort og er nu lagt på
Afrikaskolens hjemmeside. Det går i dybden med udgangspunkt i Dannas
seneste besøg, suppleret med en stribe fotografier fra skolerne og fra BM.
5. Foreningens økonomi og revision
 Foreningen har nu 98 medlemmer og havde inden seneste bevillinger en
beholdning på godt 45.000 kr. Inden mødet var der i 2009 disponeret ca.
49.000 kr. til projekter på skolerne og hos BM.
6. Fundraising og aktiviteter 2009
• Der arbejdes på at få et antal udrangerede PC'er klargjort og sendt til
området; det er en deltager i oktoberturen med Biotravel, som er tovholder
på sagen.

7. Næste bestyrelsesmøde er aftalt til 23. marts 2010 kl. 16.00 hos Danna;
generalforsamlingen afholdes samme dag kl. 19.00
8. Eventuelt
BM har sendt kopi af sit reviderede regnskab, som ikke giver anledning til
bemærkninger.
(Ref. ASW)
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