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Referat af bestyrelsesmøde nr. 37 
 

Afholdt tirsdag den 2. marts 2021 kl. 13.00 som Teams videomøde.  
 

I mødet deltog Danna Borg (formand), Karsten Rabøl (næstformand), Erik Nørby 
(kasserer), Jørgen Høiberg (sponsoransvarlig) og Jørgen Rabøl (sponsoransvarlig).  

 
1. Godkendelse af dagsorden og referat. 

 
Dagsorden og referat fra sidste møde blev godkendt (se foreningens hjemmeside). 
 

2. Foreningens økonomi. 
 
Per 31. december 2020 har foreningen Afrikaskolen 40.980,84 kr. stående på kontoen. 
Nævnte beløb er efter, at vi har indbetalt årsbetaling 2021, for vor elev Laura Matlou på 
Waterberg Academy.  
 

3. Status for projekter og fremtid. 
 
Nyhedsbrev nr. 33 er fremsendt til Afrikaskolens medlemmer i god tid inden julen 2020 
og kan ses på Afrikaskolens hjemmeside. På grund af Corona-situationen, er der ikke 
foretaget rejser til Sydafrika med tilhørende personlige kontakt. 
 
Vi har først for nylig haft kommunikation og hermed kontakt med Davidson Primary 
Skolen, og vi vil afvente vor økonomiske situation ultimo andet kvartal 2021, inden vi 
eventuelt bevilger tilskud til skolen, da der for vor hovedaktivitet Laura, skal være penge 
til, også at betale hendes skoleudgift næste år. 
 

4. Sponsorpigen. 
 
Vi støtter 1 elev på det dyre privatgymnasie Waterberg Academy. På grund af Corona-
krisen bor hun igen på Bushveld Mission. Laura klarer sig fint, er veltilpasset, vellidt, 
dygtig og flittig. Hun har igen fået meget fine karakterer og lærerbemærkninger også her 
først i 2021. Vi forudser ikke problemer med Lauras fortsatte skolegang på privatskolen 
Waterberg Academy i 2021, og har indbetalt hendes skoleudgift for 2021 sidst på året 
2020. Der afholdes skoleferie på Waterberg Academy her fra den 26. marts, og skolen vil 
fremsende rapport om hendes karakterer, samt sørge for at hun skriver et brev til 
Afrikaskolen. Informationerne vil blive videregivet i nyhedsbrev herefter på 
Afrikaskolens hjemmesiden. 
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      5.   Kommunikation. 
 
Jørgen Høiberg arbejder løbende på opdatering af Afrikaskolens hjemmeside.  
  
      6.   Fundraising.  
 
Intet umiddelbart og positivt nyt herom. Corona virussen gør det heller ikke nemmere. 
 
        7.Næste bestyrelsesmøde. 

 
Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 23. november 2021, kl. 12.00, hos Karsten 
Rabøl, Bryggerstien 9, 4030 Tune. Tlf. 22655554 (Alternativt om nødvendigt som Teams 
videomøde). 
  
 

    8.Eventuelt. 
 
Intet at bemærke 
 
Referent Karsten. 


