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Foreningen Afrikaskolen afholdt Ordinære Generalforsamling 
 

Tirsdag 16/4 2013 kl. 19:00 hos Karsten Rabøl, Bryggerstien 9, Tune 
 

     Til stede ved generalforsamlingen var Danna Borg (formand), Karsten Rabøl 
(næstformand), Hanne Schou-Rode (sponsoransvarlig) samt Erik Nørby 
(kasserer). Herudover deltog Villy Jensen (medlem) og Lizzie Rabøl (medlem). 
 
 

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 
 
 

1. Valg af dirigent og referent 
 
Her blev Karsten Rabøl valgt. Han takkede for valget, konstaterede at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og gav ordet til formanden. 

 
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 

 
Formanden aflagde beretning for året 2012. Formandens beretning findes 
vedhæftet. 

 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

 
Foreløbigt regnskab for Afrikaskolen 2012 findes vedhæftet samt på vor 
hjemmeside. Revideret regnskab følger hurtigst muligt. 
 

4. Fastsættelse af det kommende års medlemskontingent. 
 
Det kommende års medlemskontingent fastholdes på DKK. 100. Beløb 
herudover er velkomne. 

 
5. Behandling af indkomne forslag 

 
Intet modtaget. 

 
6. Valg af bestyrelse 

 

FORENINGEN AFRIKASKOLEN
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Danna Borg (formand) og Erik Nørby (kasserer) som ikke er på valg i år 
accepterede begge. Karsten Rabøl (næstformand) og Hanne Schou-Rode 
(sponsoransvarlig) var begge villige til genvalg, hvilket de blev. 
 

7. Valg af suppleant. 
 
Charlotte Borg (medlem) blev valgt som suppleant til bestyrelsen, og 
afløser således Albert Welinder 
 

8. Valg af revisor 
 
Bent Jensen blev genvalgt som revisor. 
 

9. Eventuelt.  
 
Intet specielt. 
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden under mødet. 
 
 
Karsten. 
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Formandens beretning for 2012 
 
 
2012 har været et omtumlet år men også et år med stor aktivitet. Lizette, David og 
Thunette har forladt Bushveld Mission og et nyt, ungt ledelses team fra den lokale kirke 
har taget over. Bestyrelsen er blevet udvidet og er meget aktiv. Afrikaskolen har en god 
dialog med den nye bestyrelse. Det tager dog tid for både den daglige ledelse og 
bestyrelsen at finde deres fødder og vi har stadig en del procedurer og administrative ting, 
der skal koordineres.  Vigtigst af alt er dog, at Afrikaskolens visioner, mål og handlinger 
er sammenfaldende med det nye Bushveld Missions. Så må de administrative ting løses 
hen af vejen.  Der henvises til nyhedsbrevene på hjemmesiden.  
 
Bevillinger 2012 
 
I 2012 bevilgedes følgende beløb fra medlemskontingenter og gaver fra private, 
virksomheder og fonde. 
 
 

 
Hvornår 

 
Hvad 

 
Hvor meget 

 

Januar 2012 

 

 Volontørrum 

 Kyllingegård 

 Have hus 

 

DKK 50.000 

 

 

September 2012 

 

 

 Tilskud til ny bil 

 

 
DKK 30.000 

 

 

December 2012 

 Vandboring 

 Værktøj 

 Husgeråd 

 Køkkenhaveting 

 Skolematerialer 

 Tilskud skolepenge  

 Div. andet 

 
 
 

DKK 130.000 
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Fundraising 2012 
 

 Medlemskontingenter og gavebidrag 
 Rejsegrupper: 3 gruppebesøg m. tøj/sko, legetøj, kontante beløb og frivilligt 

arbejde 
 Ansøgninger til virksomheder og fonde har igen i år været meget succesfuld 

takket en stor indsats fra Afrikaskolens fundraiser Hanne Schou-Rode. Der er 
modtaget beløb fra Lauritzen Fonden, VM Tarm A/S, Saltbækvig-fonden, 
Moerdick Tryk, Tipsmidlerne m.fl.  

 Endelave Midtpunkt har samlet midler ved salg af loppeting fra egen butik. 
 

Andre aktiviteter 2012 
 
Volontører 2012 

 Der har været 5 volontører i 2012 
 Det nye Bushveld Mission er meget interesseret i at fortsætte ordningen og en 

øget indsats forventes i 2013 
 
Sponsorpiger 

 Der er pt. 12 sponsorpiger. Afrikaskolens sponsorpige Prudence har bestået 
årseksamen og går nu ind i sit sidste skoleår.  

 Fremover vil Bushveld Mission kun formidle piger fra børnehjemmet, da de har 
for lidt styr på pigerne fra townshippen. Nogle er dumpet og nogle forlader skolen 
og kan ikke findes igen.  

 
Forventede aktiviteter 2013 
 

 Fundraising: Ansøgningsniveau til fonde og virksomheder som i 2013 
 Afrikaskolen: Bestyrelse og andre medlemmer og frivillige forventes at støtte 

med tid mm. som i 2012 
 Indsatsmæssige og administrativ koordinering: Afrikaskolen og det nye 

Bushveld Mission skal færdiggøre den strategiske plan, der er basis for 
bevillingerne.  

 
 
 
Danna Borg 
 
Formand  
Foreningen Afrikaskolen 

 
 


