FORENINGEN AFRIKASKOLEN
www.afrikaskolen.dk

Referat af bestyrelsesmøde 34
Mandag den 16. december 2019 kl. 12.00
hos Lene Aggerholm, Ålekistevej 234 3`tv
Rødovre
I mødet deltog Danna Borg (formand), Karsten Rabøl (næstformand), Erik Nørby
(kasserer), Jørgen Høiberg (sponsoransvarlig), Jørgen Rabøl (sponsoransvarlig) samt
Lizzie Rabøl (revisor).
1. Godkendelse af dagsorden og referat
Dagsorden og referat fra sidste møde blev godkendt (se foreningens hjemmeside).
2. Foreningens økonomi
Per dato har foreningen Afrikaskolen 27.000 kr. stående på kontoen.
Nævnte beløb er efter, at vi allerede her i 2019 også har indbetalt årsbetaling 2020, for
vor elev Laura Matlou på Waterberg Academy.
3. Status og fremtid for projekter
Nyhedsbrev november 2019 er lagt på Afrikaskolens hjemmeside primo december og der
er sendt mail til foreningens medlemmer. Der er i år leveret en ny sending computere til
børnehjemmet, ligesom der er leveret diverse skolematerialer. Davidson Skolen har fået
fornyet legepladsen. Herudover var vi på besøg hos vor sponsorpige Laura Matlou på
Waterberg Academy.
4.
5.

Status og fremtid for samarbejdspartnere og
Nye projekter

A. Sponsorpiger
Som det fremgår af tidligere nyhedsbreve, har vi støttet 3 piger på Meetseshehla
Secondary school. Det er relativt billige sponsorater, men undervisningsniveauet og
kvaliteten på det offentlige gymnasium er faldende. Endvidere 1 elev på det meget dyre
privatgymnasiet Waterberg Academy. Laura klarer sig fint, er veltilpasset, vellidt, dygtig
og flittig. Hun har fået meget fine karakterer og lærerbemærkninger også her i 2019. 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, her sidst af nyopbyggede
legeplads, som vi har sponseret. Vi har modtaget ny ønskeliste fra skolen ved sidste
besøg om tilskud på ca. 12.000 kr. til at få lavet yderligere 4 klasserumsgulve, men vi
afventer til april måned 2020 hvor vi har bestyrelsesmøde og generalforsamling med at
tage stilling. Ved næste besøg (i februar 2020) medtages yderligere en sending
skolematerialer, som vi har fået foræret.
C. Børnehjemmet
Afrikaskolen har igen i år leveret ny sending af computere. De er sponsoreret af firmaet
Thornico i Aarhus. Der er, som omtalt tidligere, også leveret en sending med diverse
skolemateriale sponsoreret af Torben Johansen, www.legoghobby.dk. Der er for tiden
kommunikations- og forståelsesproblemer mellem Bushveld Mission og Afrikaskolen.
Erik udarbejder derfor en oversigt over vores samlede donationer til Bushveld Mission,
hvorefter Jørgen R / Danna sender brev til Daphne, for afklaring af eventuelle
uenigheder.
6.

Kommunikation

Jørgen Høiberg arbejder på yderligere opdatering af Afrikaskolens hjemmeside.
7.

Fundraising

Vore sponsoransvarlige Jørgen Høiberg og Jørgen Rabøl arbejder på at få kontakt med
tidligere kendte større sponsorer og fonde. Jørgen Høiberg undersøger, hvad der findes af
tilgængelig uddannelse over nettet (Cambridge Certificate). Jørgen Rabøl undersøger om
der kan findes sponsorer til fx sponsorering af gulvrenovering på Davidson skolen.
8.

Næste bestyrelsesmøde/generalforsamling

Næste bestyrelsesmøde afholdes lørdag den 28. marts - 2020, kl. 15.00 med efterfølgende
generalforsamling kl.17.00 hos Danna Borg, Søndermølle 16, Endelave, 8700 Horsens.
9.

Eventuelt

Intet at bemærke
Referent Karsten
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