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Bestyrelsesmøde 12 
 

Lørdag  17. juli 2010 kl. 14.00 hos  
Danna Borg, Søndermølle 16, Endelave, 24849392 

 

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

 
Dagsorden 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat 
Dagsordenen blev godkendt som nedenfor refereret. Referat af BM 11 er tidligere 
godkendt og lagt på hjemmesiden, sammen med referat af generalforsamlingen i 
marts 2010.  

 
2. Status siden sidste møde 

 Sponsorbørn –  der er ikke nye oplysninger om foreningens sponsorbarn, 
hvad der skulle betyde at alt går vel (udgangspunktet er halvårligt referat). 
Vi er orienteret om at private har indgået aftale/indledt betaling for to nye 
sponsorbørn. 

 Projekter iværksat marts-april 2010 –  bevillingen fra første kvartal er 
overført og brugt; BM har dog endnu ikke sendt billeder og afregninger. 

  Africa Family Care gennemførte køb og overdragelse af skoletasker, 
men initiativtageren er ved at flytte ud af området, så vi afventer, førend 
der evt. indgås nye aftaler.  

 Bushveld Mission har sendt nyhedsbrev (lagt på hjemmesiden), som viser 
stor og god aktivitet. De har gang i byggeaktiviteter, de modtager nye børn 
og har en målsætning om at nå et børnetal på 64, men de lever fra hånden i 
munden, fordi der stadig ikke er en løsning på problemerne med sponsorer 
til mad. Vi ved at enhver form for hjælp på dette område er velkommen.   
 

3. Kommunikation 
 Nyhedsbrev –  næste nyhedsbrev vil udkomme primo november, efter 

Dannas efterårsrejse.  

 Bestyrelsen arbejder på forskellige aktiviteter for at udbrede oplysning om 
foreningen. Bl.a. arbejdes der sammen med Endelave Gæstgiveri for dér at 
holde en Afrikaskole-aften, med familien Damgaard (som kom tilbage fra 
deres 9 måneders ophold tidligere på året), som fortællere. 
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4. Foreningens økonomi. 

Foreningen har nu 78 medlemmer, og der kommer stadig nye indmeldelser. 
Kassebeholdningen ventes, efter sommerens loppemarked m.m. på Endelave, at 
være ca. 38.000 kr. Med reservation af penge til vores sponsorbarn og sædvanlig 
rådighedsbeløb kan vi nu give en bevilling på ca. 16.000 kr. Vi når således ikke 
niveauet fra 2009, som bl. a. nød godt af en stor engangsbevilling, men håber dog 
yderligere at kunne give en lille bevilling i slutningen af året. 

 
5. Nye projekter 

 Ø nskeliste 

BM har sendt en ønskeseddel, som indeholder forslag for to skoler 
(Reahlahlwa og Davidson) og for BM –  dels støtte til deres 
spiseprogrammer i nærliggende townships, dels støtte til byggeri og til 
mad på selve missionen. De samlede ønsker løber op i godt 35.000 Rand 
plus 4000 Rand om ugen til madprogrammer, altså langt ud over hvad 
Afrikaskolen nu kan dække. 

 Bestyrelsen valgte fortsat at støtte de to skoler med skolematerialer (papir,  
 blyanter etc., hver en stor gryde til at koge frokostgrøden i og lidt 
 sportsartikler).  

 Bestyrelsen ved, at BM ser det som sit mål at udbygge missionen til ialt 
 64 børn, men er nok, inderst inde, lidt betænkelig både ved dette mål og 
 ved udbygningstakten –  selvfølgelig skal BM tage imod de børn, som 
 politi og sociale myndigheder ønsker anbragt på BM, og BM gør et stort 
 og uegennyttigt arbejde for at integrere også disse børn (iflg. seneste 
 nyhedsbrev fra BM er der modtaget 2 små børn).  Betænkeligheden 
 skyldes især de vanskeligheder, som BM igennem den seneste tid har 
 haft med især  sponsorer til madprogrammerne, og som der endnu ikke 
 er fundet en løsning på. Bestyrelsen har derfor valgt at prioritere støtte til 
 mad over byggeaktiviteter og afsætter derfor 12.000 ZAR til mad, 
 svarende til mad til BM i 6 uger, samt 350 ZAR til volleyball-udstyr. Den 
 samlede juli-bevilling bliver herved på 19.900 ZAR, svarende til knap 
 16.000 kr. 

 
6. Fundraising og aktiviteter 2009 

 Bestyrelsen fortsatte overvejelserne om forskellige fundraising-aktiviteter, 
som dog endnu ikke er klar til referat. 

 
7. Næste bestyrelsesmøde er aftalt til 26. november 2010 hos Karsten Rabøl, Tune. 

 
8. Eventuelt –  intet under dette punkt. 

 (ref. ASW) 


