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Referat af Afrikaskolens 5. Generalforsamling,
29. marts 2011 kl. 19.00
Generalforsamlingen 2011 (GF) blev holdt hos kassereren, Erik Nørby,
Nivåvænge 11, 2990 Nivå. Der deltog i alt 10 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
som dirigent og Albert Welinder som referent. Forslaget blev vedtaget.
Dirigenten konstaterede herefter, at GF var indkaldt i overensstemmelse med
vedtægterne.
2.

Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Formanden resumerede årets aktiviteter som følger:
Afrikaskolen har i 2010 arbejdet indenfor den fortolkning af rammerne for
arbejdet, som er blevet aftalt på de foregående generalforsamlinger, dvs. at der
er lagt vægt på centralskolerne og på støtte til et sponsorbarn, samtidig med at
udbygningen af Bushveld Missions børnehjem og arbejdet i lokalsamfundet
følges og i et vist omfang støttes konkret, dvs. uden at Afrikaskolen indgår i
længerevarende aktiviteter. Afrikaskolen har igen i 2010 kunnet give støtte i tre
omgange:
Hovedparten af støtten til skolerne er i 2010 gået til forbedring af bygninger og til
materialer på Davidson Primary School, mens Reathlawa har fået støtte tiI
indkøb af materialer. Afrikaskolens sponsorering af én pige i secondary school
(Prudence) fortsætter. Midler til at dække de resterende års skolegang er
reserveret i budgettet.
Bushveld Mission har fået støtte til praktiske anlæg, bl.a. et drypvandingsanlæg
til køkkenhaven, og til materialer. Desuden har vi bidraget med penge til indkøb
af mad.
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Afrikaskolen følger primært indsatsen gennem formandens halvårlige private
besøg i området og gennem rapportering fra Bushveld Mission (BM). Alt dette
refereres mere udførligt i nyhedsbrevene, som der henvises til. Det seneste, nr.
14, blev lagt på skolens hjemmeside i marts 2011.
Formanden fremhævede BMs store indsats og meget vanskelige situation.
Børnehjemmet er mere end fuldt belagt, og presset fra lokale myndigheder for at
tage flere børn ind er stort. Samtidig har man kun begrænsede støttemidler til
rådighed, så det er et næsten dagligt problem at sikre tilstrækkelig mad til
børnehjemmets beboere og skolebørn i den nærliggende township. Samtidig
arbejder man på at skaffe midler til et byggeprogram, som vil øge kapaciteten fra
ca. 45 til ca. 65 børn, ligesom man håber at få mulighed for at tage imod HIVsmittede unge kvinder, som udstødes af lokalsamfundet. BM er berettiget til
støtte fra provinsen, men der kommer af ukendte årsager ikke penge frem til
hjemmet.
BMs planlagte aktiviteter kræver meget større midler. BM sender derfor i maj
Thunette Naudé til Danmark og USA for at søge at skaffe flere midler til arbejdet.
Samtidig har to deltagere i rejser til området, Hanne Schou-Rode og Laila
Hyldgaard, lagt et betydeligt arbejde i fundraising for skolen, hvad der allerede (i
marts 2011) har ført til, at en virksomhed, VM Tarm, har givet støtte til
udbygningen af BM. Fundraising forventes herudover i 2011 at foregå på
nogenlunde samme vis som i 2010.
GF tilsluttede sig, at Afrikaskolen nu udvider sine aktiviteter til også at omfatte
aktiv fundraising hos danske virksomheder og fonde, og at bestyrelsen løbende
vurderer, hvad der er den bedste fordeling af midlerne imellem anlæg og drift,
hvad der især er imellem bygninger m.m. og mad til børnene, og tiltrådte hermed
formandens beretning.
3

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Kassereren fremlagde det uden bemærkninger reviderede regnskab, som også
kan ses på hjemmesiden. Hovedpunkterne er, at der i 2010 er tilgået skolen ca.
46.000 kr., og at der igennem BM er fordelt i alt ca. 56.000 kr. Ved årsskiftet var
der herefter ca. 12.000 kr. til rådighed (udover reserveringen til Afrikaskolens
sponsorbarn). Foreningen havde i 2010 93 betalende medlemmer.
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 i 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 generalforsamlingen.
6.

Valg af bestyrelse

Næstformanden, Albert Sabroe Welinder, og Karsten Rabøl var på valg. Karsten
Rabøl blev genvalgt, mens Albert Sabroe Welinder ikke ønskede genvalg.
Som nyt medlem af bestyrelsen valgtes Hanne Schou-Rode.
7.

Valg af suppleant

Albert Sabroe Welinder blev valgt til suppleant.
8.

Valg af revisor

Revisor Bent Jensen, Vejle, som igen i år vederlagsfrit har revideret regnskabet,
var på valg og blev genvalgt med applaus.
9.

Eventuelt

Bestyrelsen orienterede om den fordeling af ca. 27.000 kr., som man havde
drøftet på det forudgående bestyrelsesmøde. Fordelingen følger de
retningslinjer, som GF godkendte igennem formandens beretning. Pengene blev
efter generalforsamlingen straks fordelt til skolen og BM.
Der var tak til bestyrelsen for godt arbejde i 2010 og til kassereren for et
glimrende arrangement. Herefter kunne dirigenten takke for god ro og orden og
slutte forhandlingerne kl. 21.15
Referent: Albert Welinder
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