FORENINGEN AFRIKASKOLEN
www.afrikaskolen.dk

Bestyrelsesmøde 16
Tirsdag 29. november 2011 kl. 16:30
hos Karsten Rabøl, Bryggerstien 9, Tune, tlf.: 22 65 55 54

I mødet deltog Danna Borg (formand), Hanne Schou-Rode (sponsoransvarlig) og Karsten Rabøl
(næstformand). Erik Nørby (kasserer) var forhindret, men til rådighed på telefon og mail.
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsorden og referat blev godkendt.
2. Status siden sidste møde
Bushveld Mission: David er meget syg. Lizette, Thunette og vor volontør Lisbeth, har nok at se til.
Godt at vi bevilgede 1 års løn til en fuldtidsmedhjælper til tøjvask, rengøring og madlavning på
børnehjemmet. Hun hedder Kukko. Se nyhedsbrev nr 14. Fundament til ”kyllingefarm” er støbt, så
det varer nok ikke så længe, før der er kyllinger på børnehjemmet.
Skolerne: Davidson og Reahlahlwa skolerne blev besøgt i oktober 2011. Se nyhedsbrev nr 14.
Lisbeth: Volontør Lisbeth Mortensen som for tiden hjælper til på Bushveld Mission har skrevet
rejsebrev, som også er vedhæftet nyhedsbrevet.
3. Volontører
Nye volontører: Lisbeth slutter som volontør på Bushveld mission i slutningen af december.
Bushveld Mission er rigtig glade for de danske volontører og besyrelsen arbejder på at få flere
volontører derned, da også volontørerne er meget tilfredse med ophold hernede.
Fint, hvis det kan blive en fast ”aktivitet” for Afrikaskolen at kunne formidle volontører. Dette kan
vi også selv have meget udbytte og glæde af. Det siger vore erfaringer indtil nu.
4. Fundraising 2011-12
Skilt med donornavn og logo opsættes på de to bygninger, der er doneret af hhv. Lauritzen Fonden
og Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen. Til Lisbeth fremsendes materiale.
Lisbeth har fra Afrikaskolen modtaget skrift med arbejdsplan omkring projektplanlægning for
forskellige igangværende projekter. Det omfatter bl.a. multibygning, værksted for store børn,
køkkenhave og kyllingefarm på Bushveld Mission samt behov for lærer-kurser, biblioteker etc. for
Davidson og Reahlahlwa skolerne.
Året 2011 blev et rigtigt godt ”begynderår” for fundraising med flotte doneringer.
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5. Foreningens økonomi og revision
Vi har godt 50.000 DKK på kontoen, inklusive skolepenge til Prudence. Vi besluttede derfor at
afsætte endnu et beløb i år til nye projekter.
6. Nye projekter
Fra Bushveld Missions ønskeliste modtaget 15. november 2011 besluttede vi at bevilge følgende:






10 senge:
Sengetøj:
Papir og blyanter:
Papir og blyanter:
Papir og blyanter:

R6.000
R2.000
Bushveld Mission: R3.000
Reahlahlwa Skole: R2.000
Davidson Skole: R2.000

7. Kommunikation
Nyhedsbrev nr. 14 er lagt på hjemmesiden.
På hjemmesiden oprettes nyt punkt ”Volontører”, hvorunder relevant materiale lægges, inkl. kort
omtale af vores volontører i hhv. Sydafrika og Danmark efter aftale med dem.
8. Næste bestyrelsesmøde og generalforsamling.
Næste bestyrelsesmøde, med efterfølgende generalforsamling er hos Karsten Rabøl
Bryggerstien 9 4030 Tune; tlf. 22 65 55 54, mandag den 26. marts 2012.
Der er Bestyrelsesmøde/formøde kl. 16.30 og generalforsamlingen starter kl. 19.00.
9. Eventuelt
Intet under dette punkt.
Takker for god ro og orden, og ønsker bestyrelsen for Afrikaskolen en Glædelig Jul
og et Godt Nytår.

Ref. Karsten / 3. december 2011
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