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Referat af Bestyrelsesmøde 11
Tirsdag den 23. marts 2010 kl. 16.00 hos
Danna Borg, Olesvej 12, 2830 Virum, 45 85 85 12



I mødet deltog Danna Borg (formand), Erik Nørby (kasserer), Karsten Rabøl og
Albert Welinder (næstformand).



Mødet omfattede to emner, generalforsamling og behandling af ønskeseddel fra
Bushveld Mission.



Vedr. Generalforsamlingen:
Som forberedelse til generalforsamlingen, som fandt sted samme dag kl. 19.00,
gennemgik bestyrelsen dagsordenspunkterne. Da resultater og indstillinger fra
bestyrelsesmødet er anført i referatet fra GF, skrives der ikke særskilt referat af
diskussionen på bestyrelsesmødet.



Vedr. Ønskeseddel fra Bushveld Mission.
Bushveld Mission har fremsendt forårets ønskeseddel til Afrikaskolen.
Situationen omkring BM er præget af det frafald af sponsorer, som fulgte som
reaktion på at personer i BM direkte har integreret en sort dreng og en ung sort
mand i familien (tidligere omtalt i nyhedsbreve). Det betyder konkret, at det nu er
en daglig kamp at skaffe mad til de 33 personer, som bor og arbejder på stationen.
På skolesiden foreslår BM, at vi nu inddrager Davidson Primary School, en farmskole med 85 elever, i kredsen af skoler, som støttes. Skolen får flere elever som
følge af skolesammenlægninger, og en del af dem kommer fra BMs område.
Bestyrelsen valgte at afsætte 16.000 ZAR til BM til madindkøb – det svarer til
mad i 8 uger til 33 personer. Desuden afsættes 2.100 ZAR til borde og stole til
det voksende elevtal på missionsstationen. Til skolearbejdet afsættes 4.000 ZAR
til Davidson skolen, til etablering af en køkkenhave, og til denne skole samt til
Tshukudu og Reahlahlwa skolerne gives hver 2.000 ZAR til indkøb af papir mv.
til eleverne. Den samlede bevilling efter dette møde er således på 28.100 ZAR.



Næste bestyrelsesmøde er aftalt til lørdag den 17. juli 2010 hos Danna på
Endelave.
(Referent ASW)
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