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Referat af Bestyrelsesmøde nr. 17
Mandag d. 26. marts 2012 kl. 16:30
Hos Karsten Rabøl, Bryggerstien 9, Tune

I mødet deltog Danna Borg (formand), Karsten Rabøl (næstformand), Erik Nørby (kasserer) og
Hanne Schou-Rode (sponsoransvarlig).
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Referat
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsordenen og referatet af det sidste møde blev godkendt – sidstnævnte kan ses på foreningens
hjemmeside.
2. Bestyrelsesrelaterede emner
Ønskeliste og bevilling
Bushveld Mission (BM) har i en længere periode været præget af et højere aktivitetsniveau som
følge af øgede bevillinger og volontørstøtte fra Afrikaskolen. I lyset af de mange igangværende
projekter og aktiviteter på Børnehjemmet blev det besluttet at udskyde dialogen med BM om nye
ønsker og bevillinger fra foreningens side. Primo maj 2012 har vi ca. 53.000 kr. på kontoen, inkl.
øremærkede skolepenge til foreningens sponsorpige, Prudence. Dialogen med BM om ønsker og
behov forventes taget til sommer mhp. prioritering af og beslutning om bevillinger på det næste
bestyrelsesmøde.
Sponsorpiger
Der er p.t. 10 sponsorpiger, hvoraf kun én (Prudence) er i Afrikaskolens regi. Sponsoraterne for de
øvrige ni piger håndteres direkte mellem den enkelte sponsor og Bushveld Mission. Desværre har vi
måttet konstatere, at procedurer og kommunikation ikke har virket tilfredsstillende over for
sponsorerne. Der er derfor blevet strammet op på procedurerne over for BM.
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Sponsor skal informeres om status og udvikling for den enkelte sponsorpige. Som
minimum bør man forvente at modtage pigens karakterbog samt et årligt brev fra hende.
Afrikaskolens sponsorpige, Prudence, har desværre ikke bestået den seneste eksamen, så hun må gå
klassen om. Vi har besluttet fortsat at støtte hende.
Volontører
Som noget nyt har vi i det sidste halve års tid arbejdet på og udvidet volontørordningen. Danna har
investeret meget tid i at planlægge, arrangere og beskrive forholdene både generelt
(sponsorvejledning kan findes på hjemmesiden) og i relation til udsendte volontører.
For øjeblikket er der ikke mindre end tre danske volontører samtidigt på BM via Afrikaskolen:
Rena, Frans og Lotte. Som nævnt i det seneste nyhedsbrev har volontør-ordningen i praksis vist sig
at afføde nogle problemstillinger og dilemmaer, hvilket vi er åbne om og forsøger at håndtere
proaktivt. Foreløbig er det vores vurdering, at der er tale om mindre indkøringsvanskeligheder, der
efterhånden løses gennem øget dialog, kommunikation, forventningsafstemning og evalueringer.
Generelt finder vi, at volontør-ophold er givtige - dels i kraft af den konkrete hjælp over for BM og
skolerne, dels pga. den gensidige dialog og kontaktudbygning mellem Sydafrika og Danmark, da
ordningen er med til at fremme oplysning og mellemfolkelig forståelse, der også er et af
foreningens formål. Det er vores håb, at vi via volontørordningen kan virke som en slags katalysator
og være med til at inspirere og dele viden.
På baggrund af en evaluering med de enkelte volontører og BM vil vi vurdere ordningen og
foretage nødvendige justeringer – f.eks. i form af opdatering af volontørnotatet og uddybende
dialog før udsendelse.
Vi har behov for en sponsoransvarlig til at hjælpe med dette arbejde og hører meget gerne, hvis der
skulle være interesserede i foreningens medlemskreds eller netværk.
Hjemmeside
Sponsorlisten på hjemmesiden er for nyligt blevet opdateret med reference til en række af
foreningens sponsorer, som vi takker for hjælpen.
Tilsvarende har vi drøftet og besluttet at foreslå foreningens volontører (både dem, der yder en
indsat i Danmark og i Sydafrika) en omtale på hjemmesiden (inkl. foto og en kort personomtale),
hvorved deres relation til foreningen bliver synlig/officiel, og deres indsats også udadtil anerkendes.
Danna og Hanne kontakter de relevante volontører for accept og input, hvorefter Erik opdaterer
hjemmesiden.
Kommende fundraising
I starten af 2011 begyndte vi at søge om sponsorstøtte og modtog i løbet af året støtte på i alt
100.000 kr. fra Lauritzen Fonden, Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen og VM Tarm A/S,
hvilket har været en stor hjælp for Bushveld Missions og skolernes aktiviteter og udvikling. I løbet
af året blev der i alt afsendt godt 20 ansøgninger til fonde og private virksomheder og afholdt en
række møder og præsentationer.
Vi har besluttet at stile mod samme fundraising-aktivitetsniveau for 2012.
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I de fremtidige årsregnskaber vil vi forsøge at sondre mellem medlemsindtægter (kontingenter &
gaver) og sponsorbidrag. Aktion: Erik og Hanne.
Evt.
Intet.
Næste bestyrelsesmøde
Aftalt til d. 1.-2. sept. 2012 hos Erik Nørby, Mors. Her vil vi bl.a. drøfte de indkomne aktivitets- og
projektønsker fra Bushveld Mission samt volontørordningen baseret på de høstede erfaringer og
indhentede evalueringer.
3. Forberedelse af den efterfølgende generalforsamling
Herefter gik vi over til forberedelse af den efterfølgende generalforsamling bl.a. med udgangspunkt
i formandens beretning for 2011. Der henvises til særskilt referatet for generalforsamlingen.

Referent: Hanne Schou-Rode/ 3. april 2012

Foreningen Afrikaskolen – støtter via frivilligt arbejde, kontingent og gavebidrag

