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FORENINGEN AFRIKASKOLEN 
www.afrikaskolen.dk 

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 
 

Tirsdag d. 10. december 2013  
Hos Hanne Schou-Rode Hyldeskovvej 5 3460 Birkerød. 

 
 
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. 

 
2a. Bushveld Mission (BM). 

Regnskab og bilag fra ”det nye” BM har Danna modtaget ved sit sidste besøg i Afrika i 
november 2013. Dette blev gennemgået under vort møde, og opstillingen må nu siges at 
leve op til vore forventninger og krav om overskuelighed. 
Ud fra Afrikaskolens og BM`s ønskeliste fra december 2012, er således modtaget 
specificeret opstilling med bilag, over de enkelte forbrug, der har været op til oktober 
2013. Ligeledes oplysninger om at de stadigvæk havde 10.000 Rand på kontoen, som de 
gerne ville bruge til grise og kyllinger. 
Materialet kunne godkendes i sin helhed, og er i underskrevet form nu at betragte som 
bilag i Afrikaskolens regnskab. 
       
 
      2b. Skolerne, sammenlægning mv. 
Som det fremgår af vort nyhedsbrev nr.18 fra november 2013 (Afrikaskolens 
hjemmeside), har Davidson Skolen det svært. Dog er situationen for skolerne i området 
generelt er forbedret fra sidste år, hvor Limpopoprovinsen, der administrerer 
skolevæsnet, gik konkurs. Der kan nu blive tale om en eventuel sammenlægning af skoler 
i området inden for de næste få år. 
Af ønsker fra Davidson Skolen som Danna fik under sit besøg var 1. Frø til køkkenhaven, 
2. Assistenthjælp til skoleadministration og til elevernes computerlære samt 3. udbygning 
af skolens legeplads. Førstnævnte 2 punkter var vi indstillede på at støtte, idet assistenten 
vil kunne deles med BM, da vi som det fremgår senere under pkt. 6 donerer 1 års 
administration/ computerassistance til BM. 
 
 
      3. Volontører. 
Pt. har vi ikke formidlet volontører til BM. De er imidlertid interesserede i at få en 
eventuel Dansk volontør, der kan hjælpe til med at montere et fremtidigt solcelleanlæg, 
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der vil kunne holde de meget dyre eludgifter nede for BM i fremtiden. Det er nok ikke 
nemt at finde volontør til dette arbejde, men det forsøges undersøgt, og er hermed 
bekendtgjort på vores hjemmeside. 
 
 

4. Sponsorpiger nu og fremover. 
Afrikaskolens egen sponsorpige Prudence har nu, ligesom 2 andre privatsponsorerede 
”township” piger Jemira og Magdeline afsluttet 12è og hermed sidste skoleår på 
Meetsetshehla Secondary School.  
Afrikaskolen har besluttet sig til at sponsorere 2 ”nye” piger fra BM her i det nye år. 
 
 

5. Fundraising/Sponsorforhold. 
 
       5a. Strategi og fokus jfr. Handlingsplan og ønskelister. 
BM`s brug af fundraising midler skal selvfølgelig forud godkendes af os, og projekter 
kan ikke uden vor godkendelse ændres til eventuelle andre formål.  
 
       5b. Fundraising i 2013. 
Vi har i år modtaget 35.000 kr. i støtte fra Lauritzen Fonden til projektet vedr. 
vandforsyning inkl. solvarme. Desuden har vi flg. øremærkede donationer fra 2012: 

 7.275 kr. fra Tipsmidlerne til hjælp til tre mindre projekter – hhv. udbygning af 
BM’s æggeri, inventar til BM samt lege- og sportsudstyr på Davidsonskolen.    

 50.000 kr. fra hhv. Lauritzen Fonden og Saltbækvig-Fonden, oprindeligt doneret 
til HIV-AIDS-afsnit på BM – formålet efterfølgende ændret og godkendt af 
donorerne til opførelse af læsesal/studyhall i forbindelse med BM’s nye byggeri. 

 7130 kr til vandforsyning fra Endelavegruppens loppemarked og bogsalg  
Aktivitetsniveauet for fundraising har i 2013 været lavere end i de to foregående år, 
hvilket primært skyldes ændringerne i BM med nye ledelse og organisation, etablering af 
samarbejdsforhold og rutiner mellem os og BM samt afstemning af strategi og prioriteter 
fremadrettet, sekundært de interne ressourcer. Da vi som ovenfor beskrevet mener, at 
situationen omkring ”det nye BM” nu er vel på plads, har vi besluttet at overføre de 
øremærkede midler til BM.  
 
        5c. Fundraisingplaner 2014. 
Der søges fonde og donorer i 2014 afhængig af tid/ressourcer.          
 
 

6. Foreningens økonomi.  
 

      6a. Status. 
Vi har 150.000 kr. på bankbogen, heraf er 50.000 kr. øremærket til byggeri. Vi har 
reserveret 100.000 til solcelle/varme-anlæg på BM, idet der dog afventes et opdateret 
specificeret tilbud fra underleverandør. Afrikaskolen (Erik) søger også selv, at indhente 
priser fra dansk erfaren montør og Sydafrikansk konsulent.  
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      6b. Hvor meget kan doneres i dec. 2013. 
Følgende er bevilget under mødet og frigivet til overførsel: 
 Overført til konstruktion/opførelse af ny bygning ved BM, fase 1: 50.000,00 kr. 
 1 års administration/computer assistance (BM+ Davidson)  19.080,00kr. 
 2 nye sponsorpiger secondary school       5.000,00 kr. 
 Yderligere support til de 2 sponsorpiger       2.650,00 kr. 
 Tilskud til grise og kyllinger på BM. (Beløb fra sidste transfer)                 0,00 kr 

        I alt. 76.730,00 kr. 
 
Herudover har vi reserveret 100.000,00 kr. til solcelle/varme projekt, som har vor højeste 
prioritet, men som først kommer til udbetaling, når relevant og opdateret tilbud herpå 
foreligger og er accepteres af Afrikaskolens bestyrelse.                                                                    
        

7. Bevillinger. 
Ønskeliste og handlingsplan er modtaget fra BM, og udover de i punkt 6b nævnte 
bevillinger, ønsker BM gerne donation af brugte computere til børnene på BM. 
Danna har talt med Lars P. Møller som i april 2013 tilsendte Afrikaskolen forslag til 
”Karmaproject-Thornico-It”, som omtalte donation af brugte (men brugbare) computere 
til Sydafrika, både stationære og bærbare. Der skulle komme nyt om dette projekt først i 
det nye år. Det skulle glæde os meget om dette fine oplæg kunne blive til noget. 
 

8. Kommunikation.   
Erik kigger på “opdate” af Afrikaskolens hjemmeside. 
 
Kommunikation mellem Afrikaskolen og BM i USA og Sydafrika ser nu ud til at leve op 
til vore krav og forventninger, og vi har et godt og frugtbart samarbejde.                                   

                                        
  9. Næste bestyrelsesmøde og generalforsamling. 

Afholdes hos: Danna Borg. Forhåbningsholms Alle 43 DK 1904 Frederiksberg. 
Tirsdag den 29/4-2014. 

Bestyrelsesmøde afholdes forud for generalforsamling kl: 17.00. 
 
Generalforsamling afholdes fra kl. 19.00. 
 
 

8 Eventuelt 
Intet under dette punkt 
Tak til Hanne for ”kost og logi” under mødet. 
 
Takker for god ro og orden. 
 
 
 Ref. Karsten. 


