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Referat af Bestyrelsesmøde 4 - BM4 
 

Tirsdag den 15. april 2008 kl. 16.00 hos Danna Borg, Olesvej 12, Virum. 

 
I mødet deltog Danna Borg, Erik Nørby, Albert Sabroe Welinder (ref.) og Sonja Vindum  
Jørgensen (jf. punkt 2 nedenfor).  

 
1. Godkendelse af dagsorden og referat  

Bestyrelsesmødet fulgte den dagsorden, som den  11. april var udsendt med 
indkaldelsen til mødet. 
 
Referatet fra BM3 blev godkendt. 
 

2. Forslag til nyt bestyrelsesmedlem  
Danna introducerede Sonja Vindum Jørgensen, som i marts havde deltaget i besøg 
hos Afrikaskolens samarbejdspartnere i Sydafrika og nu er interesseret i at  gå ind 
i bestyrelsesarbejdet, bl.a. med henblik på at medvirke til fundraising-aktiviteter. 
Bestyrelsen var enig om at indstille Sonja som nyt bestyrelsesmedlem. 
 

3. Referat af besøg og besigtigelsestur 
Danna havde i marts besøgt skoler og samarbejdspartnere i Sydafrika. 
Hovedpunkter fra besøget var konstateringen af at der fortsat er interesse for at 
Afrikaskolen støtter een af pigerne fra  Tshukuduskolen i et videregående 
skoleforløb og at  samarbejdet med ejeren af Tshukudu-farmen forløber som 
aftalt. Han er aktiv, men også en benhård forretningsmand, hvad der bl.a. har 
resulteret i et faldende elevtal på skolen pga. at nogle familier er fraflyttede. 
Tshukuduskolen nu er bragt på et niveau, som gør det rimeligt i en periode at 
fokusere på en anden af egnens skoler. Samarbejdet med Bushveld Mission 
forløber stadig fuldt tilfredsstillende for begge parter. BM har leveret 
regnskabsbilag m.m. og fremsendt ny liste over foreslåede projekter. Besøget er 
nærmere omtalt i Nyhedsbrev nr. 5, som der herudover henvises til. 

 
4. Nye projekter: Sponsorbarnet Prudence og Lebogang-skolen 

På basis af Dannas besøg og den forudgående diskussion på BM3 fandt 
bestyrelsen at tiden nu er inde til at støtte den første pige fra Tshukudu-skolen, 
som er klar til at gå videre til mellemskolen. Det vil koste ca. 2.500 kr. om året i 
fem-seks år. Indstilling herom forelægges på generalforsamlingen. 
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Desuden valgte bestyrelsen at indstille at Afrikaskolen nu “skifter skole” og  i en 
periode støtter Lebogang-skolen. I første omgang anbefaler bestyrelsen at støtte 
Lebogang-skolen, med udgangspunkt i Bushveld Missions ønskeliste, med 
skoleuniformer, indretning af lærerbolig, opslagstavler og indretning af køkken, 
med en samlet ramme på ca. 9.000 kr.  

 
5. Foreningens økonomi og revision 

Der står nu ca. 30.000 kr. på Afrikaskolens bankkonto. Medlemstallet er godt 100 
betalende medlemmer, dvs. at der i 2007 har været tale om betydelig gavebidrag 
ud over kontingentbetalingen. De ovennævnte indstillinger vil betyde, at der er 
mulighed for at støtte endnu et antal projekter i anden halvdel af 2008. 

 
Bestyrelsen vil foreslå at kontingentet for 2008 fastholdes på 100 kr./år, fortsat 
med mulighed for – og bestyrelsens anbefaling af - at medlemmerne supplerer 
med gavebidrag.  

 
Bestyrelsen vil indstille revisor til genvalg på generalforsamlingen. 

 
6. Fundraising og aktiviteter 

Danna vil gentage sin fundraising på Endelave. Derudover arbejder forskellige af 
foreningens medlemmer nu med fundraising, bl.a. gennem Lions Club afdeling og 
en kommunal administration.   

 
7. Generalforsamlingen, 15. april 2008 kl. 19.00 

Bestyrelsens indstillinger til generalforsamlingen fremgår af det ovenfor anførte. 
Der henvises i øvrigt til referatet af generalforsamlingen. 

 
8. Næste bestyrelsesmøde 

Næste bestyrelsesmøde holdes lørdag den 6. september 2008. 

 

 
ASW 21. april 2008 


