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Referat af Bestyrelsesmøde 13
Fredag den 26. november 2010 kl. 16.00 hos
Karsten Rabøl, Bryggerstien 9. 4030 Tune

Til alle vore læsere:
HUSK NU AT FORNY MEDLEMSSKABET FOR 2011!
I mødet deltog Danna Borg (formand), Karsten Rabøl og Albert Welinder
(næstformand, referent). Kassereren havde meldt afbud pga. tjenesterejse.
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsordenen blev godkendt som nedenfor refereret. Referat af BM 12 er
tidligere godkendt og lagt på hjemmesiden.
2. Status siden sidste møde
Danna besøgte i oktober Bushveld Mission og Davidson Memorial Primary
School. Der ligger en udførlig beskrivelse af besøgene på Afrikaskolens
hjemmeside, nyhedsbrev 13, og emner, som er omtalt heri, refereres
mestendels som beslutningspunkter nedenfor.





Sponsorbørn – Afrikaskolen vil fortsat støtte Prudence, som er meget
opsat på at gennemføre skolegang og derefter starte på en uddannelse.
Vi vurderer, at rammerne omkring barn og skole gør dette til en
realistisk vej at gå for hende.
Projekter 2010 – bevillingen fra sommermødet er sat i arbejde, bl.a.
på Bushveld Mission. Ny ønskeseddel foreligger til dette møde.
Bushveld Mission (BM) har fortsat meget stor aktivitet. De har gang i
byggeaktiviteter, og de modtager fortsat forskellig støtte, også i form af
mennesker, som deltager i byggearbejdet. Desværre er der stadig ikke
en løsning på problemerne med sponsorer til mad. Enhver form for
hjælp på dette område er velkommen, ligesom man stadig gerne ser
frivillige hjælpere fra Danmark i kortere eller længere tid. Thunette og
Philip kommer til Danmark i maj som del af en rejse for at besøge
sponsorer.

3. Kommunikation


Nyhedsbrev – som nævnt blev det seneste nyhedsbrev lagt på
hjemmesiden umiddelbart efter Dannas efterårsrejse.



Bestyrelsen arbejder løbende på at udbrede oplysning om foreningen
og finde nye indtægtskilder. Efterårsferie-mødet på Endelave, med
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familien Damgaard (som kom tilbage fra deres 9 måneders ophold
tidligere på året) som fortællere, var ganske pænt besøgt.


Bestyrelsen lægger fortsat vægt på, at hver eneste krone, som
indkommer til foreningen, går videre til arbejdet i Sydafrika – vi anser
dette forhold for en væsentlig styrke ved Afrikaskolens arbejde.

4. Foreningens økonomi.
Foreningen har nu 78 medlemmer, og der kommer stadig nye indmeldelser.
Kassebeholdningen er på ca. 32.000 kr. Med reservation af penge til vores
sponsorbarn og sædvanlig rådighedsbeløb kan vi derfor give endnu en
bevilling i 2010, denne gang på ca. 14.000 kr.
5. Nye projekter, Ønskeliste
BM har sendt en ønskeseddel, som indeholder forslag for Davidson-skolen og
for BM. Ønskerne udgør godt over 50.000 ZAR – der er stadig behov for
omfattende hjælp, og ønskerne går langt ud over hvad Afrikaskolen kan
dække.
Bestyrelsen vil igen støtte skole og BM med skolematerialer. Derudover har vi
valgt at støtte BM med et drypvandingsanlæg til køkkenhaven og en
svejsemaskine, begge dele ser vi som hjælp til fortsat selvhjælp. Davidson
skolen ønsker et køkken til at lave og servere skolemaden i, men vi har kun
plads til at give en delvis støtte på 10.000 af de ønskede 15.000 ZAR.
Den samlede tildeling bliver hermed på 17.500 ZAR, eller ca. 14.000 kr.
6. Fundraising og aktiviteter 2010-2011
Afrikaskolen tilbyder nu et gavebrev, som specielt er rettet imod færdiggørelse
af Davidson- skolens køkken. Kan hentes på hjemmesiden. Overvejelserne om
fundraising-aktiviteter, herunder aktiviteter i forbindelse med BM's besøg til
maj, videreføres og refereres løbende.
7. Generalforsamling og næste bestyrelsesmøde er aftalt til 29. marts 2011,
hhv. kl. 19.00 og kl. 17.00, hos formanden. Forslag, som ønskes drøftet på
generalforsamlingen, kan indsendes til formanden. Dagsorden udsendes som
fastlagt i vedtægterne.
8. Eventuelt – intet under dette punkt.
(ref. ASW)
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