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Bestyrelsesmøde 15 
 

Tirsdag 23. august  2011 kl. 16:30,  hos Hanne Schou-Rode,  
Hyldeskovvej 5, Birkerød tlf.: 42 15 40 00. 

 
I mødet deltog Danna Borg (formand), Hanne Schou-Rode (sponsoransvarlig), Erik 
Nørby (kasserer) og Karsten Rabøl (næstformand). 
 

Dagsorden. 
 
1. Godkendelse af dagsorden og referat. 
Dagsorden og referat blev godkendt. 

 
2. Ny referent (forslag Karsten). 
Godkendt og accepteret. 

 
3. Status siden sidste møde 
Bushveld Mission: David er meget syg. Systemet fortsætter uændret, og Phillip og datter 
er tilbage som hjælpere i Bushveld Mission. 
Skolerne: Situation og forvaltning er ændret. I dag er der 2 større skoler I området 
Davidson Primary og Reahlahlwa Primary), hvor der før var 6 mindre skoler I området.  
Prudence: Intet nyt (betragtes som godt nyt). Hun har gode skolekarakterer. 
Township feeding scheeme: For tiden bespises 80 børn fra 2 bykøkkener. 
Andet: Her drøftede og gennemgik bestyrelsen Hanne Schou-Rodes tanker og 
strategioplæg, som bestyrelsen havde modtaget på mail den 20. august 2011 
Vi havde en konstruktiv diskussion om: 
 Foreningens grundlag og vedtægter. 
 Mål og langsigtet strategi. 
 Vore nuværende aktiviteter. 
 Aktiviteter og projekter på længere sigt. 
 Samarbejdspartnere. 
 Sponsorer. 
Med basis i det fremsendte oplæg og vor fælles gennemgang af samme, blev der tilføjet 
og afklaret, hvad Afrikaskolen står for og gerne vil involvere sig i, og dette kan bane vej 
for et opdateret skrift, som indeholder Afrikaskolens nuværende og eventuelle fremtidige 
rolle og engagement i lokalområdet. Se også vedhæftede bilag 1. 
  

 
4. Voluntører 
 Der er udarbejdet et skrift på dansk og engelsk “Information om volontørophold hos 

Bushveld  Mission”. Der var få ændringer til teksten, hvorefter informationen kan 
lægges ind på vor hjemmeside. 

 Lisbeth Mortensen fra Jylland Starter som volontør i Bushveld Mission her midt i 
oktober 2011, og skal blive der til medio januar 2012. 
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5. Fundraising 2011: 
Liste blev udleveret med status pr. 21. august 2011 
Vi har opnået et virkeligt flot resultat på kort tid, og har pr. statusdag modtaget og  
videreformidlet (krone for krone) i alt 100.000 DKK til Bushveld Mission, samt har 
sponsorerede fodbolde og LEGO produkter klar til afsendelse. Flot klaret. 
 
6. Foreningens økonomi og revision: 
Vi har godt 50.000 DKK på kontoen, inklusive skolepenge til Prudence. 

 
7. Nye projekter: 
Vi besluttede at afsætte 30.000 Rand til sidst ankomne ønskeliste fordelt på: 
 Davidson Primary: Stationary 3.000 Rand 
 Reahlahlwa Primery: Stationary 3.000 Rand and Jungle Gym 10.000 Rand. 
 Bushveld Mission: Employment of a full time assistent for 1 year help with daily 

running the mission station 14.000 Rand. (grundet Davids sygdom). 
 
8. Kommunikation: 
 Modtog opdateret brochure for Afrikaskolen, 
 Vi skal have foretaget Web-revision. 
 Vi skal eventuelt have tilføjet sponsorlinks. 

 
9. Næste bestyrelsesmøde 
Næste bestyrelsesmøde hos Karsten Rabøl; Bryggerstien 9; 4030 Tune. Tlf. 22 65 55 54 
tirsdag den 29. november 2011. kl. 16.30. 

 
10. Eventuelt: 
Intet under dette punkt. 
 
Takker for behageligt møde. 
 
Ref. Karsten. 
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Bilag 1: 

A ktivitetsoversigt (pr. sept. 2011)

Foreningen Afrikaskolen

Foreningen
Afrikaskolen

Grundskoler
(ca. 350 børn, 6-14 år)

• Hæfter, blyanter, bøger
• Skoleuniform (genbrug, 

obligatorisk
• Skolebibliotek
• Sportsudstyr
• Grønsagshave, frokost
• Gæstelærere

Børnehjem
(p.t. 44 børn, 1-18 år)

• Mad & ophold
• Toiletartikler
• Køkkenudstyr
• Sengeudstyr, tøj, sko
• Legetøj, lejeredskaber
• ”Madmor” (lokalansat)
• Volontørhjælp

Drift, løbende aktiviteter

Skolefrokostkøkken i 
lokale townships

(pt 2 for ca. 80 børn, 14-19 
år)

• Program for skolefrokost 
for store børn

Sponsorbørn
(pt 9 secondary school-

elever, 14-19 år)

• Sponsorering af secondary 
school elever ved private 
sponsorer

Camps
(7., 8., 9. grade)

• 8 week-end-camps årligt 
for  større elever –bl.a. i  
afgangs-klasser mhp 
forberedelse af livet efter 
skole

• Life-skills

 
 

Projektoversigt (pr. sept. 2011)

Foreningen Afrikaskolen

Foreningen
Afrikaskolen

Projekter, anlægs-/investeringsaktiviteter

Værksted for store børn

• Drenge: Generelt hånd-
værk (rettet mod byggeri)

• Piger: ”Hospitality” (rettet 
mod turistsektoren)

• Training centre for young 
people incl. shop (jf BM 
forslag)

Landbrugsdrift

• Etablering af landbrug til 
støtte af  børnehjemmets 
daglige behov
1. forsyning
2. evt. shop mhp salg

Børnehjem – udvidelse: Multibygning 
500 m2, inkl. spise-, lektie- & vaskerum, køkken & lager, 

kontor, værelser til aidsramte mødre & børn)

• Klargøring af grund
• Etablering af fundament
• Bygningsmaterialer
• El-arbejde

• Input følger, Loskop 
Construction

• ….
• ….
• Inventar

Lærer-udviklings-
programmer

• Kurser for skolelærere & -
ledere 

• Emner: økonomi, ledelse, 
demokrati, it, engelsk, 
sundhed, moderne 
pædagogik ….

Mindre byggeprojekter

• Badeværelse til junior drenge

Projekter under planlægning 

Juridisk & adm. støtte

• Myndighedsdialog
• Officiel støtte i henhold til 

lovgivning
• Adm. vedr. officielle papirer 

& procedurer

 


