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Foreningen ”Afrikaskolen” 
 

Referat af Afrikaskolens 4. Generalforsamling,  
23. marts 2010 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). 
GF fulgte den udsendte dagsorden, som er udformet i overensstemmelse med 
vedtægterne: 
 
1. Valg af dirigent og referent 
Formanden bød velkommen til generalforsamlingen og foreslog Karsten Rabøl 
(KR) som dirigent og Albert Welinder som referent. 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: 
Afrikaskolen har i 2009 arbejdet i overensstemmelse med de retningslinjer for 
arbejdet, som blev aftalt på generalforsamlingen i 2009, dvs. at der er lagt vægt 
på centralskolerne, og at udbygningen af Bushveld Missions børnehjem er støttet 
konkret, dvs. uden at indgå i længerevarende aktiviteter.  
Der er i 2009 givet støtte i tre omgange: 
I marts 2009 afsendtes ca. 20.000 kr. til bygningsforbedringer af Reahlahlwa 
Primary School. RPS er en af de centralskoler, som opstår ved sammenlægning 
af en række små skoler, og den er for lille til elevtallet.  
I august 2009 fik skolelederen på RPS betalt et kursus i regnskab og 
administration. Desuden blev der givet støtte til udbygningen af børnehjemmet 
på Bushveld Mission, som nu giver plads til 30 børn. I alt en bevilling på ca. 
30.000 kr. 
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I november 2009 gav Afrikaskolen ca. 20.000 kr. til etablering af køkkenhaver 
ved BM og RPS. BM fik støtte til den frokostordning, som er etableret i 
township'en ved Vaalwater. Og endelig blev der, som første skridt i at 
samarbejde med andre NGO'er, givet skoletasker til 66 børn på Skuinskloof 
Primary School. Der er således i alt givet ca. 70.000 kr. fra Afrikaskolen i 2009. 
Afrikaskolens sponsorering af én pige i secondary school (Prudence) fortsætter. 
Midler til at dække de næste års skolegang er reserveret i regnskab/budget. 
Bushveld Mission har i 8 måneder haft en dansk familie (2 voksne og 3 børn) 
boende som frivillige hjælpere. Familien har medvirket i BMs daglige arbejde og 
bl.a. arbejdet med at støtte undervisningen på BM og på én af skolerne i 
området. Opholdet er fra alle sider betragtet som en stor succes, som gerne ses 
videreført. Som bekendt er Afrikaskolen ikke direkte involveret på anden måde 
end at stå til rådighed ved etablering af kontakt mellem frivillige og BM. 
Skolearbejdet har været besøgt af tre af de rejsegrupper, som Biotravel har haft i 
området. Dette har ført til betydelige bidrag fra rejsedeltagerne til Afrikaskolens 
og BMs arbejde. Det skal særlig nævnes, at én af rejsedeltagerne har 
foranlediget, at 50 brugte (rensede og renoverede) PC'er nu er klar til afsendelse 
til Sydafrika, en indsats, som skolen er meget glad for. 
Herudover er fundraising situationen stort set uændret; vi stiller gerne op til 
orienteringsmøder o.l. Fundraising forventes i 2010 at foregå på nogenlunde 
samme vis som i 2009.  
På denne baggrund blev formandens beretning taget til efterretning. 
Formanden henviste for nærmere beskrivelser til de seneste nyhedsbreve. 
Nyhedsbrev nr. 11 er for nyligt lagt på hjemmesiden – som igen blev rost for at 
være informativ og velorganiseret. 
 
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 2009 er tilgået 
skolen ca. 45.000 kr., og at der er brugt i alt ca. 70.000 kr. Ved årsskiftet var der 
herefter ca. 17.000 kr. til rådighed udover reserveringen til Afrikaskolens 
sponsorbarn. 
Foreningen havde i 2009 105 betalende medlemmer. Medlemstallet for 2010 
kendes endnu ikke.  
GF godkendte herefter regnskabet. 
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4. Fastsættelse af det kommende års medlemskontingent 
På baggrund af beretning og regnskab indstillede bestyrelsen at kontingentet 
også for 2011 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  
Formanden, Danna Borg, og kassereren, Erik Nørby, var på valg; begge blev 
genvalgt. 
Albert Sabroe Welinder og Karsten Rabøl var ikke på valg. 
 
7. Valg af suppleant 
Britta Christensen var på valg og blev genvalgt. 
 
8. Valg af revisor  
Bent Jensen var på valg og blev genvalgt med tak for velvillig assistance.  
 
9. Eventuelt 
Bestyrelsen orienterede om de bevillinger, som var blevet besluttet på det 
forudgående bestyrelsesmøde – primært mad til BM og støtte til centralskolerne. 
Der var tak til formanden for et glimrende arrangement, hvorefter dirigenten 
takkede for god ro og orden og sluttede forhandlingerne kl. 20.40 
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