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Referat af bestyrelsesmøde nr. 19
Tirsdag d. 16. april 2013
Hos Karsten Rabøl, 4030 Tune.

I mødet deltog Danna Borg (formand), Hanne Schou-Rode (sponsoransvarlig), Erik
Nørby (kasserer) og Karsten Rabøl (næstformand).
Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og referat.
Dagsorden og referat fra sidste møde blev godkendt.(ses på foreningens hjemmeside).
2. Status siden sidste møde
Bestyrelsen er blevet løbende orienteret om de forskellige aktiviteter i den
mellemliggende periode, herunder status for ”det nye Bushveld Mission”. Der skal her
henvises til Nyhedsbrev nr.17, som er tilgængelig på Afrikaskolens hjemmeside, og som
aktuelt fortæller herom.
Foreløbig strategi for de næstfølgende år (2013-2015) er udarbejdet af Afrikaskolen og
Bushveld Mission i fællesskab og afventer Bushveld Mission endelige input og
godkendelse. (dateret marts 2013). Strategiplanen indeholder også opdateret liste over
Bushveld Missions bestyrelses- medlemmer med angivelse af deres ansvarsområder.
Den daglige drift på Bushveld Mission varetages i dag af et permanent hold af frivillige,
som består af Karl og Marne, Leonard, Sean og Gemma Leonard, Frances Botha, Richard
van Dyk, Appentius Matjila og April Theledi, hver med ansvar for specifikt beskrevne
områder og ting.
Med hensyn til de lokale skoler, og deres aktuelle situation, henvises også til Nyhedsbrev
no. 17, hvor et afsnit fortæller herom.
3. Volontører
Det nye Bushveld Mission modtager meget gerne volontører fra Danmark. Lisbeth B
Larsen og hendes datter Sabina har senest (her i 2013) været volontører ved det nye
Bushveld Mission.
I Nyhedsbrev nr. 17 forefindes brev Lisbeth har skrevet til Afrikaskolen, om hendes og
datterens indtryk og oplevelser under deres ophold på BM.
4. Fundraising 2012-13
I 2012 har vi modtaget sponsorbevillinger på i alt DKK 150.000. Af disse er DKK 50.000
fra VM-Tarm A/S fremsendt til BM i februar 2012 til brug for samlingslokale,
voluntørrum og kyllingegård. Yderligere DKK 50.000, modtaget fra VM-Tarm A/S i
december2012 fremsendt i januar 2013 som hjælp til at få lavet en ny (og tiltrængt)
vandboring. Ny brønd alternativt dybere boring undersøges økonomisk, hvad der bedst
kan svare sig.
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DKK 25.000 modtaget i juni 2012 fra Lauritzen Fonden og ligeledes DKK 25.000
modtaget fra Saltbækvig-Fonden er øremærkede til HIV/AIDS-afsnit/- rum til BM
(ønskes ændret til ”study hall” af BM), og fremsendes primo 2013, hvor opdateret plan
fra BM foreligger.
Her i marts 2013 har vi modtaget tilsagn fra ”tipspuljen til almennyttige konkrete formål”
på i alt 7.274,98 kr. som kan bruges til godkendte formål, herunder inventar til
børnehjemmet i Limpopo.
5. Foreningens økonomi og revision
Regnskab for Afrikaskolen 2012 forefindes på Afrikaskolens hjemmeside (revideret
regnskab er under udarbejdelse og indsættes snarest). Som det fremgår heraf har vi dags
dato, et disponibelt beløb på 41.345,94 kr. på kontoen, når alle yderligere tilsagn og
forpligtigelser som Afrikaskolen har, er medtaget.
6. Nye projekter
Som tidligere omtalt, har Afrikaskolen og Bushveld Mission sammen udarbejdet en
strategi for Bushveld Mission dateret marts 2013. Den vil fremadrettet blive brugt som
ramme for de fremsendte ”ønskesedler”. Vi afventer derfor Bushveld Missions endelig
input og godkendelse af strategien samt fremsendelse af ønskeseddel, før vi bevilger
yderligere beløb.
7. Næste bestyrelsesmøde
Næste bestyrelsesmøde er hos Erik Nørby, 14-15/9 – 2013 og afholdes på hans
”alternative” adresse i Veksø, Sverige. Kørselsvejledning følger.
8. Eventuelt
Intet under dette punkt, kun hyggesnak.
Takker for god ro og orden.

Ref. Karsten.
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