
Virum 13. Januar 2007 
 
Kære Alle 
 
Vedr. Foreningen ”Afrikaskolen” –stiftende generalforsamling 
 
Som I måske allerede ved, er vi i færd med at stifte en privat, upolitisk og humanitær forening med 
det formål at støtte og forbedre fattige sorte børns muligheder i Sydafrikas landdistrikter. Vi vil 
indledningsvis koncentrere os om Tshikudu skolen (næsehornsskolen) et par timer nord for 
Johannesburg. Vi har besøgt den og områdets andre skoler flere gange og kender deres problemer 
og behov. Vi arbejder sammen med en kristen organisation ”Bushveld Mission”, der er engageret i 
området og som -med næsten ingen midler- lægger et meget stort arbejde i områdets 7 skoler. 
 
Foreningens idegrundlag, udkast til vedtægter, billeder mm. kan du finde foreningens nyetablerede 
hjemmeside: www.afrikaskolen.dk. Du/I inviteres hermed til foreningens stiftende 
generalforsamling  

Søndag 4 februar 19:30-ca. 21:30  
 

Olesvej 12, 2830-Virum, 4585 8512 eller mobil 2484 9392. 
 

 
Vi har inviteret ca. 15 personer fra Københavnsområdet, der er interesserede og som på forskellig 
måde har haft kontakt til Sydafrika, de sydafrikanske skoler, danske skoler mv. Med deres 
forskellige baggrund vil de kunne bidrage med synspunkter og værdifuldt input. 
 
Da det er vigtigt for os, at der er tilstrækkelig med stemmer til at mødet er beslutningsdygtigt, bedes 
du/I melde tilbage om du/I kan komme. Det skal understreges, at du ikke behøver at blive 
medlem, donere noget som helst eller forpligte dig på nogen måde, hvis du ikke ønsker det. 
Formålet er at få foreningen startet op formelt ved at få vedtægterne diskuteret og godkendt. Det er 
nødvendigt, for at skattevæsnet kan godkende en skattefri forenings-bankkonto.  
 
På mødet skal vi diskutere og godkende vedtægterne (95% er standard formuleringer resten er 
foreningsspecifikt såsom formål) og der skal vælges bestyrelse og revisor. 
 
Forslag til dagsordnen ser således ud: 

• Valg af dirigent.  
• Baggrund, idegrundlag og strategi for foreningen 
• Gennemgang og diskussion af vedtægter 
• Fastsættelse af 2007 medlemskontingent.  
• Valg af bestyrelse, suppleant og revisor  
• Eventuelt.  
 

 
Bedste hilsner Danna og Jørgen 
 


