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Foreningen Afrikaskolens ordinære Generalforsamling nr. 14 
 

Torsdag 5. april 2018 kl. 14.00 hos 
Jørgen Høiberg, Kronborgvej 66, 5450 Otterup 

 
Til stede ved generalforsamlingen var Danna Borg (formand), Karsten Rabøl 
(næstformand), Erik Nørby (kasserer), Jørgen Høiberg (sponsoransvarlig) samt 
Jørgen Rabøl (sponsoransvarlig). Endvidere deltog medlem Lizzie Rabøl og 
medlem Lene Aggerholm. 
 

 
 

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 via bestyrelsesmødereferat nr. 30, 
og gav ordet til formanden. 

 
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 

 
Formanden aflagde beretning for året 2017.Formandens beretning findes 
vedhæftet. 

 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

 
Regnskab for Afrikaskolen 2017 findes vedhæftet samt på vor 
hjemmeside. Regnskabet blev godkendt. 
 
 

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

 

 
FORENINGEN AFRIKASKOLEN 

www.afrikaskolen.dk 
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5. Behandling af indkomne forslag 
 
Intet modtaget. 

 
6. Valg af bestyrelse 

 
På valg i år var Jørgen Høiberg (sponsoransvarlig) og Jørgen Rabøl 
(sponsoransvarlig). Begge blev genvalgt. 
 
Danna Borg (formand), Karsten Rabøl (næstformand), og Erik Nørby 
(kasserer) er alle først på valg i 2019. 
 
 

7. Valg af suppleant. 
 
Vore vedtægter siger minimum 3 og maksimum 6 personer i bestyrelsen. 
Da vi i nuværende bestyrelse er 5 personer, mener bestyrelsen ikke at 
valg af suppleant er nødvendig. 
 
 

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

9. Eventuelt. 
 
Intet ud over at bestyrelsen takkede for medlemmernes bidrag til 
foreningen. 
 
Herefter takkede dirigenten bestyrelsen for godt arbejde i det forløbne år 
og for god ro og orden under mødet. 
 
 
 

Referent:  Karsten Rabøl 
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Formandens beretning for 2017 

 
 
Sidste år ændrede vi vores hovedfokus til støtte af skolepiger jf. 
formålsparagraffen punkt to: Vi støtter videregående uddannelse af egnede 
skolebørn med særlig fokus på pigers skolegang, uddannelse og selvforsørgelse. 
Vores hovedaktivitet i 2017 har derfor været at muliggøre, at egnede og 
motiverede skolepiger kan få en gymnasieuddannelse samt understøtte 
Davidson skolen for underskolebørn.  
 
Aktiviteter i 2017 
 
Laura Matlou 
Matjoki blev som bekendt taget ud af det velestimered Waterberg Academy af sin 
mor primo 2017. Hendes erstatning – Laura Matlou – kom meget hurtigt ind i 
billedet da hun var dygtig og havde spurgt til at kunne gå på Waterberg 
Academy. Så hun trådte til i stedet for Matjoki. Vi besluttede sammen med 
Davidson skolen og Bushveld Mission at det var bedst, at hun gik syvende klasse 
om, hvilket viste sig at være et godt valg. Hun trives, får gode meldinger fra 
lærerne og er glad, tilfreds og hårdtarbejdende.  
 
 
Dollen, Thato og Thebogo 
Vi har støttet de 3 pigers gymnasieskolegang på den offentlige Meetsetshehla 
Secondary i et par år nu, og de klarer sig godt. De synes dog samstemmende at 
skolens kvalitet er for lav, der er dårlig eller ingen undervisning og hele skolens 
ledelse er ringe. Det er så galt, at Bushveld Mission vil oprette deres ’egen’ 
tillægsundervisning/skole på børnehjemmet for både egne og andre børn, der 
måtte have lyst til at lære det de skulle have lært i Meetsetshehla skolen. De har 
allerede ansat en lærer og tanken er, at de vil afhente interesserede børn med 
deres egne fra skolen, undervise på børnehjemmet, give børnene et måltid mad 
og køre dem tilbage til townshippen, hvor de fleste bor. På den måde vil både 
hjemmets egne og eksterne børn få gavn af børnehjemmets 
undervisningsinitiativ. De vil anvende mange af de gratis undervisningsportaler, 
der er udviklet til fjernstudier. Konceptet skal udvikles over det næste år eller to, 
og der skal selvsagt bruges penge og hænder.  
 
Computerdonation 
Afrikaskolen kan faktisk allerede nu hjælpe projektet i gang vha. et antal ældre, 
men meget brugbare computere fremskaffet af IT manden Lars Møller fra 
Endelave. Han har taget al gammel software ud og installeret gratisprogrammet 
Edubuntu på computerne, så de er lige til at gå til. Det tager lidt tid at få 
computerne ned, men den første er efter aftale til brug for Laura i hendes daglige 
arbejde. 
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Davidson skolen 
Vi har et rigtigt fint samarbejde med skolelederen Maria fra Davidson Primary. Vi 
har støttet dem med computere og vægmaling.   
 
De er dygtige til at lave regnskab og alt er opstillet med bilag etc. og vedlagt 
takkebrev fra skoleledelsen. De er en fornøjelse at arbejde med.  
 
 
Kommunikation 
Vi har udover de 2 årlige nyhedsbreve også lagt 2 små videoklip fra 
Davidsonskolen op på Vimeo, så man kan få et bedre indtryk af skolebørnene: 
 
Skoledrenge: https://vimeo.com/245331534 
Skolepiger: https://vimeo.com/245334472 
 
 
Forventede aktiviteter 2018 

 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 vil 

forsøges med det nye skolefokus, som Bushveld Mission vil 
opbygges    

o Forsøg på at få flere computere end de allerede donerede til 
Bushveld Missions nye undervisningssupplement 

 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 
 
5. april 2018 
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