FORENINGEN AFRIKASKOLEN
www.afrikaskolen.dk

Referat af bestyrelsesmøde nr. 23
Mandag d. 22. September 2014 kl. 17.00
Hos Karsten Rabøl, Bryggerstien 9, 4030 Tune.

I mødet deltog Danna Borg (formand), Erik Nørby (kasserer) og Karsten Rabøl
(næstformand). Hanne Schou-Rode (sponsoransvarlig) var forhindret, men var forinden i
kontakt med formanden per tlf. for nyeste opdate.
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden og referat.
Dagsorden og referat fra sidste møde blev godkendt (ses på foreningens hjemmeside).

2og 3. Status siden sidste møde og kommunikation.
Kommunikationen mellem Afrikaskolen og BM fungerer her i halvåret hvor vor formand
ikke selv er i Afrika ved at vi beder BM besvare eventuelle åbentstående spørgsmål vi har
per mail, således vi kan se at vore forskellige bevillinger går til de formål vi har
godkendt.
Vi har således modtaget information om at BMs borehul og nye vandsystem er udført
ligesom vi har modtaget fotos heraf. Der er installeret 3 yderligere 5000 l vandbeholdere,
og en ny 120 l/min. vandpumpe. Der er lavet en ny bygning til tankene, og der er lavet ny
rørføring til hovedbygningen. Man går ud fra at det nye borehul efter vand vil give det
ønskede, og forventer at måle dette ultimo september 2014.
Man har foreløbig (grundet en 2 mdr. national strejke i metalarbejderunionen) fået
monteret 2 ud af 5 solvandvarmere, og de sidste 3 skulle være ankommet, når dette
skrives. Omkostningerne for de i alt 5 solvandvarmere inkl. montage beløber sig til i alt
27.275 Rand som vi efterfølgende nu sender BM for udligning af det de havde fået
tilladelse til at låne i februar (under vor formands besøg i Afrika) fra byggefonden.
Projektet med solenergi i form af elektrisk energi over batterier kører og indtil nu
indhentede tilbud indikerer en udgift på ca. dkk 15.000 per KW i anlægsomkostninger.
Som allerede omtalt i sidste bestyrelsesmødereferat nr.21 fremsendte vi i april 2014 dkk.
30.000 bevilget af VM Tarm efter aftale, for midlertidig afhjælpning af den daværende
daglige drift.
Vor formand er nu (som normalt) i november- december 2014 samt igen i januar-februar
2015 i Afrika, og vil selvfølgelig herved, have den mere direkte kontakt og visuelt kunne
se og opleve den aktuelle tilstand for Afrikaskolen og dens sponsorers projekter i det
forgangne år, og vil efterfølgende udgive det årlige nyhedsbrev, som vil blive fremsendt
til alle Afrikaskolens medlemmer.
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4. Foreningens økonomi.
Vi havde per ultimo 2013 ca. 200.000 DKK stående på Afrikaskolens bankbog, hvoraf
DKK 100.000 stadig er reserveret til solcelleprojekt, som har vor højeste prioritet, men
som først kommer til udbetaling, når relevant og opdateret tilbud herpå foreligger, og
accepteres af Afrikaskolens bestyrelse. Dette burde snart være tilfældet som nævnt i
pkt.2-3 herover.
Vi har i februar 2014 overført knap 73.000 DKK til BM dækkende konstruktion /
opførelse af ny hal (50.000 DKK), betaling af 1 års administration/computerassistance på
dels BM og dels på Davidsonskolen for fællesperson (19.000 DKK) samt betalt for 2 nye
sponsorpiger samt yderligere støtte til 2 sponsorpiger.
Vi har i april 2014 fremsendt DKK 30.000 sponsoreret af VM Tarm for daglige
(nødtvungne) forsyninger/løbende omkostninger på BM på dette tidspunkt.
Vi har lige fremsendt 27.275 Rand til BM for udligning af tidligere ”lånt” beløb til BM,
nævnt i pkt. 2-3.
Formanden undersøger under sit besøg i Afrika, om der er ansat en person for 1 års
administration/computerassistance ved BM/ Davidsonskolen som nævnt ovenfor.
5. Nye projekter.
Der står som sagt 100.000 DKK klar til solenergiprojekt, som Afrikaskolen kan
acceptere. Herudover kan det oplyses, at der er ønsker om et antal nye senge, da visse
ikke mere lader sig reparere, og man har behov for yderligere midler til udbygning af den
nye ”multipurpose” bygning, ligesom de har behov for større køretøj, som kan benyttes
til transport af skolebørnene fra BM til skolen hver dag. Vor formand vil under sit besøg i
Afrika modtage aktuel opdateret ønskeliste.
6. Fundraising.
Ansøgningsniveau til kendte fonde og virksomheder fortsættes, som I 2013. Pt. har vi
ansøgning ude hos bl.a. Lauritzengruppen til ”multipurpose” bygning.
7. Mødefrekvens og næste bestyrelsesmøde.
Vi aftalte at afholde 2 bestyrelsesmøder per år i fremtiden heraf altid et i april forud for
den årlige generalforsamling. Næste bestyrelsesmøde aftaltes afholdt torsdag 30/4-2015
kl. 17.00 med efterfølgende generalforsamling kl 19.00 hos Erik Nørby, Nivåvænge 1.1 ,
2990 Nivå, tlf. : 2682 1270.
8. Eventuelt.
Fornyelse af vor hjemmeside på nettet.
Takker for god ro og orden.

Referent: Karsten.
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