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Referat af bestyrelsesmøde nr. 20 
 

Fredag d. 13. september 2013  
hos Erik Nørby, 2990 Nivå 

 
 
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 fra sidste møde blev godkendt. (ses på foreningens hjemmeside). 

 
2. Status siden sidste møde. 

Status for ”det nye” Bushveld Missions afrapportering, dokumentation og strategiplaner, 
er endnu ikke helt, som vi kunne ønske os. Ud over den foreløbig fælles aftalte 
strategiplan dateret marts 2013 og tidligere nævnt i vort nyhedsbrev nr.17 samt 
bestyrelsesmødereferat nr. 19 fra april 2013, har vi den 23. maj 2013 per mail modtaget 
en rimelig og fyldestgørende beskrivelse af diverse tiltag, vedligehold og forbedringer, 
som allerede er udført, samt beskrivelse af planlagt vandboring i juni måned, hvor der var 
skoleferie i landet. 
Billeder fra boringer samt opførelse af nye vandtanke er fremsendt til Afrikaskolen. 
Tilbagemelding med endelig status for vandboringen samt dokumentation for faktisk 
afholdte udgifter mangler vi. 
Danna har i august måned rykket herfor, og tager efter næste besøg i Afrika her senere på 
året dokumentation med hjem, og informerer igen ”det nye” Bushveld Mission om at 
udgiftsdokumentation altid er et MUST for bevillinger fra Afrikaskolen. 
 
      2 a. Primary schools. 
Situationen på områdets Primary Schools er stadig som beskrevet i vort nyhedsbrev 
nr.17. 
 
      2.b. Sponsorpiger/secondary school. 
På Metsetshela Secondary School har vi pt. formidlet sponsorer for i alt 12 elever. Som 
også aftalt med Lizette formidles fremover kun børn, der bor på børnehjemmet og hvor 
Bushveld Mission har bedre styr på børnene. Township-pigen Telma Lhebo Tsela m.fl. 
betales endvidere fremover af Afrikaskolens midler direkte til Metsetshehla skolen, da 
sponsorerne er ophørt at betale. 
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3. Kommunikation. 
Erik kigger på ”opdatering” af Afrikaskolens hjemmeside, herunder sørges der for 
opdatering af vores link til ”det nye” Bushveld Missions hjemmeside, således at 
Afrikaskolens medlemmer kan finde informationer herfra. 
 

4. Foreningens økonomi og revision 
Regnskab for Afrikaskolen 2012 forefindes på Afrikaskolens hjemmeside. 
På Afrikaskolens konto står der p.t. ca.150.000 kr. Heraf er kr. 50.000 og 35.000 klar til 
at blive overført til Bushveld Mission, når vi har modtaget dokumentation vedrørende 
tidligere bevillinger fra Bushveld Mission. 
 

5. Nye projekter 
Her afventer vi yderligere materiale, som medtages af Danna fra hendes kommende 
besøg i Afrika. 
 

6. Fundraising. 
Der står penge klar til afsendelse, nemlig kr.50.000 til multibygning og kr. 35.000 til 
vandboring og solvarme-projekt. Disse afsendes straks, når udestående udgiftsbilag er 
modtaget og godkendt af Afrikaskolen. Indtil dette sker, vil vi heller ikke søge om 
yderligere sponsorbidrag. 

                                        
  7.   Næste bestyrelsesmøde  

Næste bestyrelsesmøde afholdes hos Hanne Schou-Rode den 10. december 2013 
kl.17.00.  
 

8 Eventuelt 
Intet under dette punkt, kun hyggesnak. 
 
Takker for god ro og orden. 
 
 
 Ref. Karsten. 


