FORENINGEN AFRIKASKOLEN
www.afrikaskolen.dk

Referat af Bestyrelsesmøde nr. 14
29. marts 2011 kl. 16:00, hos Erik Nørby, Nivåvænge 11, 2990 Nivå.
Dagsorden
I mødet deltog bestyrelsen samt Hanne Schou-Rode.


Godkendelse af dagsorden og referat

Dagsordenen blev godkendt, referatet af sidste møde ligger på
hjemmesiden.
Hovedparten af bestyrelsesmødet var forberedelse til den efterfølgende
generalforsamling og refereres ikke her.




Status siden sidste møde
Skolerne og Bushveld Mission
Foredrag/præsentation til GF




Kommunikation
Dropbox, Virusprogram, Brochure, Hjemmesiderev.




Foreningens økonomi og revision
Hvor meget kan afsættes til ønskelisten?




Nye projekter
Ønskeliste







Fundraising 2011
Aktiviteter december - marts
Præsentationer/breve/møder
Foreløbigt resultat
Foreløbige planer inkl. medlemsforøgelse

Disse punkter blev diskuteret samlet, med særlig vægt på hvordan vi skal
forholde os til Bushveld Missions (BM) planer om fortsat udbygning af
missionsstationen og udvidelse af aktiviteter, dette sidste i nogen grad et
resultat af pres udefra (myndigheder og politi).
Hanne Schou-Rode deltog i mødet for at gøre rede for den indsats, hun
sammen med Lajla Hyldgaard (begge var deltagere i rejse til området i
efteråret 2010) har gjort for at opbygge en systematiseret fundraising
overfor danske fonde og virksomheder. Bestyrelsen var enig om at
Afrikaskolen må søge at tilpasse sit aktivitetsniveau, så man fortsat kan
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være en relevant partner for BM, men fastholder samtidig de generelle
principper for indsatsen, som har været fastholdt fra begyndelsen, især at
Afrikaskolen arbejder uden administrationsomkostninger, og at
Afrikaskolen selv, især gennem formandens regelmæssige besøg, fører et
vist tilsyn med at skolens donationer bliver anvendt til de af Afrikaskolen
fastsatte formål. Som konsekvens heraf ser bestyrelsen meget gerne de nye
aktiviteter omkring fundraising udbygget, og bestyrelsen har foreslået
Hanne at stille op til bestyrelsen, hvilket hun gerne gør. Alle disse forhold
vil indgå i formandens beretning til Generalforsamlingen.
Særligt om økonomi: Fundraising-aktiviteterne har foreløbig resulteret i en
bevilling fra virksomheden VM Tarm, som Afrikaskolen er meget
taknemmelig for. Sammen med årets indbetalinger af kontingent og gaver
er der ca. 55.000 kr. til disposition, hvoraf 11.500 er reserveret til
sponsoratet af Prudence. Bestyrelsen valgte at anvende ca. 27.000 kr. til at
imødekomme en del af ønskerne fra Davidson og BM, med hovedvægt på
daglige fornødenheder (tæpper, skolematerialer, vaskemaskine o.l.),
byggematerialer og tilskud til mad. Det synliggøres, at bevillingen fra VM
Tarm dækker det første punkt.
Hanne Schou-Rode laver udkast til ny folder om Afrikaskolen.
Modernisering af hjemmesiden udskydes igen.
Danna arbejder videre med planlægning af Thunettes besøg i maj (led i
BM Fundraising i Danmark og USA).


Generalforsamling, forberedelse


Næste bestyrelsesmøde
blev aftalt til tirsdag den 23. august hos kassereren, Erik Nørby. Her
diskuteres bl.a. den næste ønskeliste, som indkaldes til i juli 2011.

Eventuelt
Der var ingen emner under Eventuelt.
(Referent ASW)
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