FORENINGEN AFRIKASKOLEN
www.afrikaskolen.dk

Referat af bestyrelsesmøde nr. 24
Tirsdag den 30. april 2015 kl. 17.00
Hos Danna Borg, Forhåbningsholms Alle 43 1tv, Frederiksberg C.

I mødet deltog Danna Borg (formand), Hanne Schou-Rode (sponsoransvarlig) og Karsten
Rabøl (næstformand). Erik Nørby (kasserer) var forhindret, men havde før mødet
fremsendt regnskab 2014 til bestyrelsen og var under mødet telefonisk til rådighed.

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden og referat.
Dagsorden og referat fra sidste møde blev godkendt (ses på foreningens hjemmeside).

2 og 3. Status siden sidste møde Davidson Skolen og Bushveld Mission.
Nyhedsbrev nr. 21, fremsendt til Afrikaskolens medlemmer og liggende på Afrikaskolens
hjemmeside, her i marts måned 2015, giver en glimrende og aktuel beskrivelse af vor
formands oplevelser fra både besøg ved Davidson skolen og Bushveld Mission
børnehjemmet i februar 2015, og skal således ikke gentages her.
Som nævnt sidst i nyhedsbrevet, er Bushveld Missions største problem i øjeblikket, at
have penge nok til den daglige drift af børnehjemmet. Vi har derfor, her først i 2015,
fremsendt DKK 72.900 fra vor konto, til at betale forskellige nødvendige driftsrelaterede
ting. Ny ønskeliste forventes fremsendt fra Bushveld Mission efter sommerferien.
4. Foreningens økonomi.
Vi havde ultimo 2014 ca. DKK 164.000 stående på Afrikaskolens bankkonto, hvoraf som
nævnt DKK 72.900 blev overført til børnehjemmet primo 2015 til dækning af aftalte
driftsrelaterede ting. Formanden havde under sit sidste besøg i Afrika fået bekræftelse på
at der, som aftalt, var blevet ansat en person til administration/computerassistance til
Bushveld Mission/Davidsonskolen for foreløbig 1 år.

5. Generalforsamling, forberedelse.
Den efter dette bestyrelsesmøde umiddelbart følgende generalforsamling blev kort
gennemgået, sammen med formandens beretning og det aktuelle regnskab for
Afrikaskolen 2014. Beretning og regnskab er vedlagt generalforsamlingsreferatet.
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6. Mødefrekvens og næste bestyrelsesmøde.
Vi har tidligere aftalt at afholde 2 bestyrelsesmøder per år heraf altid ét i april forud for
den årlige generalforsamling. Næste bestyrelsesmøde aftaltes afholdt onsdag 25. august
2015 kl. 17.00 hos Karsten Rabøl, Bryggerstien 9, 4030 Tune, tlf. 4613 9490 eller 2265
5554.
7. Eventuelt.
Intet

Takker for god ro og orden.
Referent: Karsten Rabøl.

Foreningen Afrikaskolen – støtter via frivilligt arbejde, kontingent og gavebidrag

