FORENINGEN AFRIKASKOLEN
www.afrikaskolen.dk

Referat af bestyrelsesmøde 28.
Mandag 12-12-2016 kl. 17.00
Hos Karsten Rabøl Bryggerstien 9, 4030 Tune.
I mødet deltog Danna Borg (formand), Karsten Rabøl (næstformand), Erik Nørby
(kasserer), Jørgen Høiberg (sponsoransvarlig) samt Jørgen Rabøl (sponsoransvarlig).
Dagsorden
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsorden og referat fra sidste møde blev godkendt (ses på foreningens hjemmeside).
2. Foreningens økonomi
Økonomien ser godt ud, der er nok penge på kontoen både til sponsorpigernes 2017skoleår og til evt. støtte af nogle af Davidson Primary schools ønsker jf. indsendt
ønskeliste. Der forventes yderligere at indgå penge med julegavekort og fra 2017
kontingenter.
3. Status
Nyhedsbrev nr. 25, fremsendt til Afrikaskolens medlemmer og lagt på Afrikaskolens
hjemmeside, her i november måned 2016, giver en glimrende og aktuel beskrivelse af vor
formands oplevelser fra besøg ved Waterberg Academy og Meetsetshehla skolerne og
skal således ikke gentages her.
4.

Nye projekter.

Sponsorpiger
Som det fremgik af tidligere bestyrelsesmødereferat nr. 26 fra 2/12 - 2015 besluttedes
det, at Afrikaskolen fremover støtter foreningens, på nuværende tidspunkt 2 pigers
skolegang på Meetsetshehla Secondary skole. (årlig omkostning 600 kr.)
I 2016 og frem til afgangseksamen i 2020 (evt. 2021) støtter foreningen Matjokis
skolegang til afgangseksamen på Waterberg Academy. (årlig omkostning 30.000 kr.)
Ønskeseddel fra Davidson Primary skolen
Det besluttedes på bestyrelsesmødet at støtte 3 af skolens fremsendte ønsker, nemlig A.
Gulvdække for klasseværelser og administrationsbygning inkl. arbejdsløn og B. materiale
for afdækning fra vej og administrationsbygning til klasseværelser, samt C. ”Stationary”
til skolen så som papir og printpatroner mv. (Samlet pris for A B og C er 40.000 ZAR).
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5. Fundraising.
Julegavekort med billede af skolepigen Matjoki, findes på Afrikaskolens hjemmeside og i
foreningens seneste nyhedsbrev.
6. Næste bestyrelsesmøde.
Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag 19-04-2017 kl. 17.00 hos Erik Nørby i Nivå.
Samme dag og sted afholdes foreningens ordinære generalforsamling kl. 19.00.
Kun hyggesnak under punktet eventuelt.
Referent Karsten.
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