FORENINGEN AFRIKASKOLEN
www.afrikaskolen.dk

Referat af bestyrelsesmøde nr. 32
Torsdag 29. november 2018 kl. 12:00
hos Karsten Rabøl, Bryggerstien 9,
4030 Tune, telefon 2265 5554
I mødet deltog Danna Borg (formand), Karsten Rabøl (næstformand), Erik Nørby
(kasserer), Jørgen Høiberg (sponsoransvarlig), samt Lizzie Rabøl (revisor). Afbud fra
Jørgen Rabøl
1.
Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsorden og referat fra sidste møde blev godkendt (se foreningens hjemmeside).
2.
Foreningens økonomi
Der har været tilstrækkelige sponsor-indbetalinger over året til at dække foreningens
forpligtelser overfor vores sponsorpiger mv. Foreningen har netop indbetalt skolepenge
til Laura Matlou for skoleåret 2019 på Waterberg Academy. For vores 3 andre
sponsorpiger på Metsetshehla Secondary Thato, Tebogo og Dollen afventer vi en
opkrævning fra børnehjemmet.
3.
Status for sponsorpiger, børnehjem og Davidson Primary
Nyhedsbrev november 2018 er lagt på foreningens hjemmeside her i starten af december.
Nyhedsbrevet giver en aktuel beskrivelse af vores oktober-besøg på Waterberg Academy,
på børnehjemmet og på Davidson Primary.
4.

Nye projekter Davidson Primary og Bushveld Mission

A. Sponsorpiger
Som det fremgår af tidligere nyhedsbreve, støtter vi 3 piger på Meetseshehla Secondary
school. Det er relativt billige sponsorater, men undervisningsniveauet og kvaliteten på det
offentlige gymnasium er kraftigt faldende. Endvidere 1 elev på det meget dyrere
privatgymnasiet Waterberg Academy. Laura klarer sig fint, er godt tilpasset, vellidt,
dygtig og flittig. Hun har fået meget fine karakterer og lærerbemærkninger i løbet af året.
Vi forudser ikke problemer.
Foreningen har pt. ikke budget til at engagere sig i yderligere sponsorpige engagementer.
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B. Davidson Primary
Samarbejdet med Davidsons skoleleder er fremragende og der kommer skriftlige
tilbagemeldinger over omkostninger, kvitteringer samt fotos. Bestyrelsen besluttede at
støtte skolen med 5.000 Rand svarende til ca. 2.500 kroner, der er øremærket til indkøb af
10 borde og 20 stole. En række elever mangler møbler og ligger på gulvet i timerne.
C. Børnehjemmet
Afrikaskolen har leveret et antal ældre men solide og bærbare firmacomputere til
børnehjemmet i både juli og oktober. De er sponsoreret af firmaet Thornico i Aarhus og
vi forventer at flere vil følge. Det er en meget stor hjælp til børnehjemmet.
5.

Kommunikation

Jørgen Høiberg arbejder på yderligere opdatering af Afrikaskolens hjemmeside, som vil
gøre det mere enkelt at finde oplysninger. Endvidere vil hjemmesidens database udgå,
dels fordi betalingsgebyret for denne er meget højt og dels fordi stort ingen medlemmer
bruger den. Medlemskartoteket vil blive vedligeholdt på anden vis.
6.

Fundraising.

Vore sponsoransvarlige Jørgen Høiberg og Jørgen Rabøl arbejder på at få kontakt med
tidligere kendte større sponsorer, ligesom der på vor hjemmeside, i forbindelse med vore
nyhedsbreve, altid er vedlagt gavekort, der kan benyttes hele året. Der vil også blive taget
kontakt direkte til potentielle sponsorer.
7.

Næste bestyrelsesmøde og årlig generalforsamling

Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 2. april 2019, kl. 12.00 hos Erik Nørby,
Næsørevej 13, 7960 Karby, telefon 2682 1270. Generalforsamlingen afholdes kl. 13.00
8.

Eventuelt

Intet at bemærke

Referent: Karsten.
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