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Ekstraordinære generalforsamling

Onsdag 2. december 2015 kl. 19:00
hos Danna Borg, Forhåbningsholms Alle 43 1tv, Frederiksberg C.
Jf. referat fra 1. generalforsamling af 24. november 2015 skulle generalforsamlingen søge
at findes en ny bestyrelse til Afrikaskolen, da foreningen ellers ville stå uden bestyrelse
ved udgangen af 2015. Alternativt skulle generalforsamlingen nedlægge foreningen ved
udgangen af året. Arbejdsmængde og administration var for stor til, at bestyrelsen
ønskede at fortsætte.
Dagsorden:
1. Kan en bestyrelse til Afrikaskolen findes?
2. Hvis ikke, skal beslutning om foreningens nedlæggelse træffes
Referat
Der var 4 bestyrelsemedlemmer og 3 medlemmer tilstede. Endvidere forelå der mandat til
bestyrelsen fra 2 medlemmer. Generalforsamlingen konstateredes beslutningsdygtig.
Forud for 2. ekstraordinære generalforsamling har bestyrelsen drøftet, om et ændret
aktivitetsniveau og -fokus kunne muliggøre foreningens fortsatte eksistens, herunder
opfyldelse af foreningens formål.
Den nuværende bestyrelsen foreslog derfor, at foreningen Afrikaskolen fortsatte med
samme formål og vedtægter, men med øget fokus på formålets punkt to: Vi støtter
videregående uddannelse af egnede skolebørn med særlig fokus på pigers skolegang,
uddannelse og selvforsørgelse. Dette vil opfylde foreningens formål og samtidig reducere
bestyrelsens arbejde og administration betydeligt. Aktiviteterne ville således fremadrettet
omfatte fundraising, overførsel af skolepenge til secondary schools konti, årlige
(selvbetalte) besøg på skolerne samt udarbejdelse af årligt nyhedsbrev til medlemmer.
Den 2. ekstraordinære generalforsamling besluttede på den baggrund, at Foreningen
Afrikaskolen skulle fortsætte med de samme vedtægter og med øget fokus på
vedtægternes formålsparagrafs punkt 2 jf. ovenfor.
Danna Borg, Karsten Rabøl og Erik Nørby var villige til at fortsætte i bestyrelsen, som på
generalforsamlingen blev suppleret med Jørgen Rabøl og Jørgen Høiberg.
Generalforsamlingen takkede samtidig Hanne Schou-Rode, som ikke ønskede genvalg,
for hendes mangeårige og dedikerede bestyrelses- og sponsorarbejde, der har betydet
flere hundrede tusinde kroner til foreningens projekter på børnehjem og skoler.
Ref. Danna Borg, formand.
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