REFERAT
Foreningen Afrikaskolen’s stiftende generalforsamling, 4 februar 2007
Den stiftende generalforsamling blev afholdt på Olesvej 12 i Virum. 16 personer var
mødt. Yderligere 2 personer havde forinden afgivet skriftlig fuldmagt til Danna Borg.
Nedenstående forslag til dagsorden blev godkendt.
1. Valg af dirigent og referent
2. Baggrund, idegrundlag og strategi for foreningen
3. Gennemgang og diskussion af vedtægter
4. Fastsættelse af 2007 medlemskontingent
5. Valg af bestyrelse, suppleant og revisor
6. Eventuelt.
1. Som dirigent blev Svenn Horsgård valgt og som referent Kasper Rabøl.
2. Danna Borg redegjorde for baggrund, idegrundlag og strategi for foreningen. Det
blev begrundet hvorfor Sydafrika og Vaalwater landdistriktet var blevet valgt,
herunder de konkrete skolers- og skolebørns problemer. Foreningens principper for
støtte blev oplistet og samarbejdspartneren Bushveld Mission rolle beskrevet.
Foreningens indtægtsbehov og -muligheder via kontingent og gavebidrag blev
gennemgået ligesom behovet for frivilligt arbejde blev fremhævet. Endelig blev der
fremlagt eksempler på støttemuligheder til børnene, omfattende bl.a. børns
skolematerialer, varm frokost, børnebeklædning, skoleurtehave, skolebibliotek,
skoleudstyr samt støtte til særligt sårbare børns familier. Beskrivelsen blev afsluttet
med en redegørelse for foreningens strategi og økonomiprincipper, hvor nedenstående
oversigtsfigur blev gennemgået. Feed-back kravet fra Sydafrika blev fremhævet.
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3. Vedtægterne blev detaljeret diskuteret. Følgende ændringer blev godkendt:
§1
Formålsparagraffen blev diskuteret og justeret.
§2
Medlemsparagraffen blev justeret således at enhver kan optages som
medlem som har betalt kontingent og arbejder for foreningens formål.
Der tilføjes: Kontingent gælder for det kalenderår det betales
§4
ændres til ordlyden: generalforsamling indkaldes ved bekendtgørelse på
foreningens hjemmeside. Medlemmer, der har oplyst en E-mail adresse til
foreningen, vil endvidere få tilsendt indkaldelsen på den angivne E-mail
adresse.
§5
Der tilføjes: Kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt
medlemsskab kan afgive stemme. Medlemmer med gyldig kvittering for
betalt medlemskab kan ved fuldmagt repræsentere yderligere ét medlem.
§8
I stedet for mindst 3 medlemmer tilføjes: mindst 3 og højest 6 medlemmer
§9
De 2 første linier slettes, da det er gentagelse fra §8
Sætningen om prokura til enkeltpersoner slettes
Der tilføjes at foreningen ikke kan optage lån
§10
I første linie tilføjes mindst 2/3 af foreningens medlemmer

4. Der var enighed om en foreslået simplificering af kontingent-princippet. Det blev
således besluttet, at kontingent skulle være et frivilligt beløb startende med et
minimumsbeløb. Et årligt kontingent på minimum 100 kroner per person for 2007
blev vedtaget.
5. Følgende personer blev enstemmigt valgt til bestyrelsen
• Danna Borg, Virum
• Albert Welinder, Århus
• Erik Nørby, Nivå
• Britta Munk Kristensen, Rødovre
• Charlotte Borg, Frederiksberg
Bestyrelsen vælger af sin midte en formand, en næstformand og en kasserer.
Som revisor blev Revisor Bent Jensen, Vejle enstemmigt valgt
6. Under eventuelt blev umiddelbare bestyrelsesopgaver samt kortsigtede opgaver i
Danmark og Sydafrika diskuteret. Der blev omdelt flyers og plakat og foreslået
forskellige metoder og initiativer til ”fundraising” indenfor deltagernes og nye
medlemmers eget netværk. Nødvendigheden af decentrale kontaktpersoner og
”børneambassadører” blev fremhævet.
Mødet blev hævet efter ca. 2½ time og deltagerne bekræftede ved underskrift deres
deltagelse og godkendelse af de reviderede vedtægter.
Den nyetablerede bestyrelse fastsatte herefter sit første bestyrelsesmøde til fredag 9
februar 19:00 i Rødovre. Danna Borg er ansvarlig for dagsorden til mødet.
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