FORENINGEN AFRIKASKOLEN
www.afrikaskolen.dk

Foreningen ”Afrikaskolen”
Referat af Afrikaskolens 3. Generalforsamling,
21. april 2009 kl. 19.00
Generalforsamlingen (GF) blev holdt hos formanden, Danna Borg, Olesvej 12,
2830 Virum. Der deltog i alt 8 af foreningens medlemmer (inkl. bestyrelsen).
Bestyrelsen havde umiddelbart inden generalforsamlingen holdt sit 8.
bestyrelsesmøde: Da dette møde alene omfattede bestyrelsens forberedelse af
generalforsamlingens dagsordenspunkter, er der ikke udarbejdet særskilt referat.
GF fulgte den udsendte dagsorden, som er udformet i overensstemmelse med
vedtægterne:

1.

Valg af dirigent

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Karsten Rabøl
som dirigent. Forslaget blev vedtaget.
KR konstaterede herefter, at GF var varslet i overensstemmelse med
vedtægterne.

2.

Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Formanden resumerede årets aktiviteter som følger:
Der er givet projektstøtte til Lebogang-skolen, hvor der med vores tilskud på
9.500 kr. er etableret et skolekøkken og skabt forbedrede boligvilkår for læreren.
Desuden er der betalt for første års skolegang for Afrikaskolens sponsorering af
én pige i secondary school (Prudence). Midler til at dække de næste fem års
skolegang er reserveret i regnskab/budget.
Vi har talt med Bushveld Mission om deres vedtægter, budgetter og
forretningsgange, dette som forberedelse til evt. at gå ind i direkte støtte til BMs
aktiviteter omkring skolehjem og støtte til børn fra særlig vanskelige baggrunde.
Vi mener at BM gør et seriøst og effektivt arbejde, og hele deres administration
er under løbende effektivisering; økonomisk støtte kan derfor i princippet komme
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på tale, såfremt der på et tidspunkt opstår en pause i skolernes direkte behov,
men Afrikaskolen lægger vægt på ikke at gå ind i længerevarende forpligtelser.
Bestyrelsen har diskuteret skolens strategi, bl.a. i lyset af ”hvad andre frivillige
organisationer gør”, som nærmere refereret fra bestyrelsesmøde nr. 7.
Bestyrelsens forslag er, at Afrikaskolen bør:
-

-

-

fastholde ”0 administrationsomkostninger”,
fastholde det nuværende aktivitetsniveau, dvs. kunne finde anvendelse
for en ramme af størrelsesorden 50.000 kr./år på basis af den
nugældende ressourceindsats fra bestyrelsesmedlemmerne,
fortsætte et tæt samarbejde med BM,
støtte os til BM og skolerne mht. behovsfastsættelsen, og herunder
lægge vægt på centralskolerne, som ventes at være det bærende
element i den fremtidige skolestruktur,
søge at etablere kontakt til kommune/provins for at få bedre indtryk af
skoleplanlægningen og derigennem, ideelt set, også mulighed for at
koordinere indsatsen.

Bestyrelsen har overvejet at søge kontakt til andre NGO’er, som arbejder i
området, men dette punkt er indtil videre stillet i bero.
Diskussionen viste opbakning til disse punkter; der blev lagt vægt på
samarbejdet med BM, som anses for effektive og tillidsskabende, og som blev
meget rost for deres håndtering af sponsorbørn-sagerne. Der var opbakning til at
fokusere på centralskolerne, dog således at farmskolernes betydning som
”fødekæde” til centralskolerne erkendes og støttes, hvor det er muligt, og på at
afvente, inden der evt. gives direkte støtte til BM.
Formanden nævnte, at BM har spurgt Afrikaskolen om vi evt. kan hjælpe BM
med at finde volontører, som vil være villige til i en kortere periode at deltage i
BMs arbejde. Bestyrelsen foreslår at vi på hjemmesiden omtaler muligheden for
at gå ind i et sådant engagement og at vi kan tilbyde – som med sponsorpigerne
– at skabe kontakt til BM, men at skolen ikke vil være part i eventuelle aftaler om
frivilligt arbejde hos BM.
Afslutningsvis nævnte formanden kort fundraising situationen; vi har været meget
glade for Mørkøv-skolens indsats og stiller gerne op til orienteringsmøder o.l.
Derudover forventes fundraising i 2009 at foregå på nogenlunde samme vis som
i 2008.
På denne baggrund blev formandens beretning godkendt.
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Formanden viste igen i år fotos fra skolerne og henviste for nærmere
beskrivelser til de seneste nyhedsbreve (nyhedsbrev nr. 8 lægges på
hjemmesiden – som i øvrigt blev rost for at være informativ og velorganiseret umiddelbart efter GF.)

3

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Kassereren fremlagde det uden bemærkninger reviderede regnskab, som også
er tilgængeligt på hjemmesiden. Hovedpunkterne er, at der i 2008 er tilgået
skolen ca. 53.000 kr., og at der er brugt og reserveret i alt ca. 26.000 kr. Ved
årsskiftet var der herefter ca. 41.000 kr. til rådighed (udover reserveringen til
Afrikaskolens sponsorbarn), og bestyrelsen har efter en besigtigelse givet BM
tilsagn om at der kan iværksættes arbejder på centralskolen Reathlahlwa
Primary med et budget på ca. 20.000 kr.
Foreningen havde i 2008 115 betalende medlemmer. Medlemstallet for 2009
kendes endnu ikke.
GF godkendte herefter regnskabet.

4.

Fastsættelse af det kommende års medlemskontingent

På baggrund af beretning og regnskab indstillede bestyrelsen at kontingentet
også i 2009 sættes til 100 kr. Samtidig mindes der om, at man via skolens
hjemmeside fortsat har gode muligheder for derudover at give gavebidrag.

Kontingentforslaget blev godkendt.

5.

Behandling af indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingens overvejelse.

6.

Valg af bestyrelse

Albert Sabroe Welinder var på valg og blev genvalgt med applaus. Sonja Vindum
Jørgensen ønskede at udtræde af bestyrelsen. Karsten Rabøl blev valgt som nyt
medlem af bestyrelsen. Karsten har et godt kendskab til Lions Club netværket og
erfaringer med et af de første sponsorbørn.

Foreningen Afrikaskolen – støtter via frivilligt arbejde, kontingent og gavebidrag
www.afrikaskolen.dk Bank: Nordea reg 2257 konto 6269-357-493

3

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende med Danna Borg som formand,
Albert Sabroe Welinder som næstformand og Erik Nørby som kasserer.

7.

Valg af suppleant

Britta Kristensen var på valg og blev genvalgt med applaus.

8.

Valg af revisor

Bent Jensen var på valg og blev genvalgt med applaus.

9.

Eventuelt

Der var tak til formanden for et glimrende arrangement, hvorefter dirigenten
takkede for god ro og orden og sluttede forhandlingerne kl. 20.40

Referent: Albert Welinder
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