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Referat af Foreningen Afrikaskolens Ordinære Generalforsamling 
 

Torsdag 28/4 2016 kl. 19:00 hos Danna Borg, Frederiksberg. 
 

 Til stede ved generalforsamlingen var Danna Borg (formand), Karsten Rabøl 
(næstformand), Jørgen Høiberg (sponsoransvarlig) samt Jørgen Rabøl 
(sponsoransvarlig). Erik Nørby (kasserer) var forhindret, men telefonkontakt var 
til rådighed for evt. afstemning. Endvidere deltog 1 medlem fra Afrikaskolen. 

 
 

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. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 

 
Formanden aflagde beretning for året 2015. Bestyrelsens beretning findes 
vedhæftet. 

 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

 
Regnskab for Afrikaskolen 2015 findes vedhæftet samt på vor 
hjemmeside. Regnskabet blev godkendt.. 
 

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

 
5. Behandling af indkomne forslag 

 
Intet modtaget. 
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6. Valg af bestyrelse 
 
Ved Afrikaskolens 2 ekstraordinære generalforsamling den 2/12 – 2015 
blev videreførelse af foreningen vedtaget, og bestyrelsen for 2016 
konstitueret som følger: 
 

 Danna borg (formand) 
 Karsten Rabøl (næstformand)  
 Erik Nørby (kasserer) 
 Jørgen Høiberg (fundraiser) 
 Jørgen Rabøl (fundraiser) 

 
Vi har således ikke her til vor ordinære årsgeneralforsamling haft valg og 
ændringer til ovennævnte bestyrelse, som sidder til næste ordinære 
generalforsamling i april 2017.  
Her er de 2 nyvalgte medlemmer af bestyrelsen (Jørgen H og Jørgen R) 
ikke på valg, da de er valgt for 2 år.  
 
 

7. Valg af suppleant. 
 
Vore vedtægter siger minimum 3 og maximum 6 personer i bestyrelsen. 
Da vi i nuværende bestyrelse er 5 personer mente bestyrelsen, at en 
suppleant ikke var nødvendig. 
 
 

8. Valg af revisor 
 
Lizzie Rabøl blev valgt som revisor. 
 

9. Eventuelt.  
 
Intet specielt. 
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden under mødet. 
 

Bilag:  1. Bestyrelsens beretning for 2015. 
           2. Regnskab for Afrikaskolen 2015. 

 
 

Referent:  Karsten. 
 
 
 



 

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

 

 
 

FORENINGEN AFRIKASKOLEN 
www.afrikaskolen.dk 

3

 
 

Bilag 1 
 

Generalforsamling nr. 12 afholdt 28. april 2016 
Bestyrelsens beretning for 2015 

 
 
 
Nyt fokus for Afrikaskolen 
 
I 2015 har foreningens største udfordring været omfanget af bestyrelsens frivillige 
arbejde. Det førte i slutningen af året til overvejelser om at nedlægge foreningen eller at 
omstrukturere arbejdsbelastning og arbejdsområder. Der blev i den anledning afholdt to 
ekstraordinære generalforsamlinger (november og december 2015) for at drøfte 
mulighederne for at omstrukturere indenfor foreningens formålsparagraf og vedtægter.  
 
Det lykkedes heldigvis at finde en rigtig god model for det fortsatte arbejde med fokus på 
formålsparagraffens punkt to: Vi støtter videregående uddannelse af egnede skolebørn 
med særlig fokus på pigers skolegang, uddannelse og selvforsørgelse. Bestyrelsens vil 
således fremadrettet fokusere på fundraising til foreningens sponsorpiger, overførsel af 
skolepenge til secondary schools konti, årlige (selvbetalte) besøg på skolerne/børnehjem, 
koordinering med disse, samt udarbejdelse af nyhedsbrev til medlemmer.  
 
Herefter valgte Generalforsamlingen følgende bestyrelse: Danna Borg, Karsten Rabøl, 
Erik Nørby, Jørgen Rabøl, 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. 
 
Sponsorpigerne bor på Bushveld Missions børnehjem hvor de sikres den fornødne 
opbakning, lektiehjælp, mad og andre fornødenheder. Det ved vi, at børnehjemmet 
varetager rigtig godt. I det hele taget kører børnehjemmet godt samlet set. Børnene er 
rene, mætte og glade og har en så stabil hverdag, som det nu er muligt i deres situation.  
Bushveld Mission kommer med det nye fokus til at undvære bl.a. de fondsmidler vi hidtil 
har søgt og fået bevilget, men børnehjemmet er nu tilknyttet den amerikanske kirke River 
of Life, der supplerer både økonomisk og med frivillige. Det er derfor med god 
samvittighed, at Afrikaskolens bestyrelse ændrer fokus og dermed mindsker bestyrelsens 
arbejdsbelastning.   
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Fundraising 2015 
 

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

arbejde 
 Der har ikke i 2015 været arbejdsmæssigt overskud til at søge eksterne 

fondsmidler til Afrikaskolens aktiviteter   
 En privat gruppe fra Nærum har indsamlet 9.000 kr. til nye senge til 

børnehjemmet, som er blevet formidlet videre til Bushveld Mission 
 

 
 
Aktiviteter 2015 
 

 Afrikaskolen har i begyndelsen af 2015 støttet Bushveld Mission med en række 
driftsrelaterede omkostninger, hvor bl.a. kan nævnes økonomisk støtte til 
solceller, køkkenhave, grise- og kyllingefoder, elektricitetsregning mm. 

 Vi besøgte Bushveld Mission i februar, oktober og november 2015 (selvbetalt) for 
at drøfte og koordinere vores fremtidige samarbejde med hjemmets bestyrelse. 

 I februar, oktober og november 2015 besøgte ligeledes skole og børnehjem med 3 
grupper safarideltagere og deltagerne fik et rigtig godt indblik i hvad afrikansk 
fattigdom er og hvad bistandsarbejde kan gøre. Deltagerne støttede børnehjem og 
skoler direkte med forskellige beløb og flere deltagere har efterfølgende meldt sig 
som fortsatte støtter af Afrikaskolen.   

 I december 2015 har vi besluttet at støtte en ny sponsorpige Matjoki, således at 
Afrikaskolen nu har 3 piger, Dollen, Paulina og Matjoki. Matjoki startede på det 
privat gymnasium Waterberg Academy i januar 2016 og ultimo december blev 
betaling for første års skolegang overført.  

 I november og december 2015 har foreningen Afrikaskolen været under 
omstrukturering, således at arbejdsbyrden og tidsforbruget belv reduvceret 
væsentligt. Afrikaskolens fremadrettede hovedfokus er med baggrund i den 
ekstraordinære generalforsamlings beslutning at sikre gymnasial skolegang for 
egnede piger, der pga.fattigdom ikke har nogen uddannelsesmulighed. 

 Samlet er der i 2015 overført ca. 107.000 kroner til aktiviteter på Bushveld 
Mission og sponsorpiger (se regnskabsark) 
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Forventede aktiviteter 2016 
 

 Fundraising:  
o Medlemsbidrag. Der vil være fokus på at sikre medlemsbidrag med 

henblik på fortsat skolegang for vores sponsorpiger 
o fundraising overfor virksomheder og diverse organisationer er meget tungt 

og arbejdskrævende og vil ikke blive prioriteret    
 Sponsorpiger: vi vil fremadrettet have øget fokus på vores sponsorpigers 

skolegang, herunder besøge skolerne, snakke med pigerne og koordinere 
aktiviteterne med Bushveld Mission. 

 Gruppebesøg: Vi vil også fremadrettet besøge skoler og børnehjem med 
rejsegrupper, som har vist sig at generere såvel kendskab/viden om Sydafrikas 
skoleproblemer som efterfølgende bidrag til Afrikaskolens arbejde 

 
 
 
Danna Borg 
 
Formand  
Foreningen Afrikaskolen 
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Bilag 2 


