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Referat af Bestyrelsesmøde nr. 18
Lørdag d. 1. sept. 2012
Hos Erik Nørby, Mors

Mødedeltagere: Danna Borg (formand), Karsten Rabøl (næstformand), Erik Nørby
(kasserer) og Hanne Schou-Rode (sponsoransvarlig).
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Referat
1. Godkendelse af ref.
Referatet fra sidste møde blev godkendt (ses på foreningens hjemmeside).
2. Status siden sidste møde
Bestyrelsen er løbende orienteret om de forskellige aktiviteter i den mellemliggende
periode:






Et fokusemne i den seneste periode har været styrkelse af Bushveld Missions
organisation og set-up med henblik på at etablere en mere langsigtet løsning for
børnene. I samarbejde med Bushveld Mission (BM) og deres bestyrelse er vi ved at
udarbejde en ca. 3-årig handlingsplan, der efterfølgende kan benyttes som grundlag
for Afrikaskolens prioriteringer og sponsoraktiviteter.
Jane, der tidligere som frivillig sammen med familien har hjulpet BM i forbindelse
med et længere ophold, har I sommer atter besøgt BM og givet en meget positiv
tilbagemelding om situationen på børnehjemmet. Dog er der ikke tvivl om, at Lizette
har meget travlt og er presset, hvilket hun og Jane også fik lejlighed til at drøfte med
efterfølgende input til ovennævnte handlingsplan.
BM har i en længere periode haft tekniske problemer med deres bil/bus, der bl.a.
bruges til at transportere børnene til/fra skolen. Da den endelig brød sammen i august,
modtog vi en anmodning om bidrag til en ny bil, hvilket vi besluttede at
imødekomme ved at bevilge 30.000 Rand (pt. ca. 21.000 kr.). Den nye bil er netop
anskaffet og taget i brug takket være forskellige sponsorbidrag og fundraisingaktiviteter.
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3. Volontører
Ny volontør, Ida, forventes at tage et ophold på BM i 6 uger fra ultimo september. Jane
har talt med Lizette om volontører fra sosu-uddannelsen i vistnok Herning. Lizette er
meget positiv. Jane vil tage initiativ.
Bestyrelsen udtrykte støtte til denne aktivitet, forudsat den afvikles i eget regi uden
Afrikaskolens involvering.
4. Fundraising
Indtil nu er der i år rettet 12 sponsorhenvendelser med følgende status: vi har fået 1
tilsagn (jf. nedenfor), modtaget nogle afslag, mens flere ansøgninger endnu er åbne.
Lauritzen Fonden har imødekommet vores ansøgning og bevilget 25.000 kr. til
påbegyndelse af et HIV-/AIDS- afsnit for børn og mødre på Bushveld Mission. Danna
kontakter BM for nærmere aftale vedr. projektet.
Ud over de igangværende aktiviteter blev det besluttet, at vi pt er lidt tilbageholdende i
forhold til nye ansøgninger, idet vi afventer handlingsplanen og dens prioriteringer. Indtil
da ansøger vi fortsat om støtte til nyt borehul og videreførelse af HIV-/AIDS-bygningen.
5. Økonomi
Der står pt ca. 45.000 kr. på kontoen (efter overførsel af bidraget til bilen og ekskl.
bevillingen fra Lauritzen Fonden).
Det blev besluttet ikke at bevilge midler, før vi har modtaget handlingsplanen med
tilhørende ønskeliste.
6. Kommunikation, brochure, hjemmeside
Ingen aktiviteter p.t.
Den trykte brochure er stadig gældende, og vi har fortsat en pæn beholdning heraf.
Hjemmesiden og evt. andre kommunikationsforhold tages op på næste møde.
7. Evt.
Ingen emner.
8. Næste bestyrelsesmøde
Aftalt til d. 4. december kl. 17.00 hos Hanne Schou-Rode, Birkerød.

Referent: Hanne Schou-Rode/ 4. september 2012
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