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Referat af bestyrelsesmøde nr. 22 
 

Tirsdag d. 29. april 2014 kl. 17.00  
Hos Danna Borg, Forhåbningsholms alle 43, 1tv, Frederiksberg. 

 
 
I mødet deltog Danna Borg (formand), Hanne Schou-Rode (sponsoransvarlig), og 
Karsten Rabøl (næstformand). Erik Nørby (kasserer) var forhindret, men kunne kontaktes 
pr. telefon efter behov. 

 
Dagsorden 

 
 

1. Godkendelse af dagsorden og referat. 
Dagsorden og referat fra sidste møde blev godkendt (ses på foreningens 
hjemmeside). 

 
2. Status siden sidste møde. 

Medio marts 2014 skulle alle Afrikaskolens medlemmer have modtaget 
Nyhedsbrev 19 som aktuelt beretter om Afrikaskolens sidste besøg i februar 2014. 
Vi er dog blevet bekendte med, at vort system ”glemmer” de medlemmer der af 
en eller anden årsag endnu ikke har indbetalt det årlige kontingent. Dette vil vi nu 
ændre, således at brevet udsendes i mindst et år frem i tiden. Nyhedsbreve vil 
herudover altid kunne ses på vor hjemmeside. 
Nyhedsbrev 19 beskriver blandt andet det positive om, at Davidson Skolen kører 
videre, og at børnene ikke skulle flytte til anden skole længere væk, som vi ellers 
berettede i vort nyhedsbrev 18. 
Nyhedsbrev 19 fortæller også om Dannas positive møde på BM børnehjemmet 
med Daphne Montgomery som er amerikaner og med i børnehjemmets ledelse.  
BM havde problemer med at finansiere den daglige drift (mad, tøj, vask, 
toiletgrej, transport mv.).Vi har derfor på anmodning fra BM efterfølgende 
fremsendt dkr.30.000, som blev bevilget af VM Tarm, til afhjælpning af 
situationen.  

 
3. Kommunikation. 

Kommunikationen mellem Afrikaskolen og BM fungerer udmærket og 
tilfredsstillende, og Danna og Jørgen har senest været inviteret og deltaget i et 
hyggeligt og godt ”lokalt” bestyrelsesmøde i børnehjemmets have under deres 
besøg dernede. 
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4. Foreningens økonomi.  
Vi har per ultimo 2013 ca. 200.000 DKK stående på Afrikaskolens bankbog, 
hvoraf DKK 100.000 er reserveret til solcelleprojekt, som har vor højeste 
prioritet, men som først kommer til udbetaling, når relevant og opdateret tilbud 
foreligger og accepteres af Afrikaskolens bestyrelse. Afrikaskolen (Erik) søger 
også selv for, at indhente relevant tilbud med prisindikation. 
Vi har i februar 2014 overført knap 73.000 DKK til BM dækkende opførelse af ny 
hal (50.000 DKK, betaling af 1 års administration/computerassistance på dels BM 
og dels på Davidson skolen for fælles person (19.000 DKK) samt betalt for 2 nye 
sponsorpiger samt yderligere støtte til 2 sponsorpiger, jævnfør beslutning nævnt 
og bevilget i bestyrelsesmødereferat nr. 21 fra december 2013. 
Referat fra generalforsamling den 29. april i år samt revideret regnskab for 
Afrikaskolen 2013 lægges ligeledes på hjemmesiden. 

 
5. Nye projekter. 

Der er i samarbejde mellem Bushveld Mission og Afrikaskolen udarbejdet en 
strategisk plan for projekter og øvrige aktiviteter for den kommende periode.  
Denne plan danner grundlag for kommende fundraising-aktiviteter. 
 
De væsentligste projekter er disse: 
 Solenergi/solvarme. Der står som nævnt DKK 100.000 klar til overførsel til 

solenergiprojektet, når fornødent materiale foreligger og kan godkendes af 
Afrikaskolen. Der søges om yderligere midler til dette projekt, da det vil 
kræve flere midler. 

 Fleksibel familiesal (multipurpose family hall). 50.000 DKK er overført i 
januar til påbegyndelse af projektet. Der søges om yderligere midler til dette 
projekt, da det vil kræve flere midler. 

 
Ifølge beslutning fra 2012 søges eksterne sponsormidler til væsentlige projekter 
som ovenfor nævnt, mens medlemsbidrag ofte anvendes til løbende omkostninger 
/driftsforhold og mindre aktiviteter som nævnt nedenfor. 
 
Ud over de større projekter er der behov for støtte til legeplads på Davidson 
skolen, administrativ assistance på hhv. skolen og børnehjemmet samt mad, tøj, 
senge, transport, toilet- og vaskeartikler etc. på børnehjemmet. 
 
Aktiviteter i forhold til den strategiske plan afstemmes løbende mellem Bushveld 
Mission og Afrikaskolen. 

 
6. Fundraising. 

Ansøgningsniveau til fonde og virksomheder forventes fortsat som i 2013.  
Aktiviteterne følger planen omtalt under punkt 5. 
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7. Generalforsamling, forberedelse  
Referat fra efterfølgende generalforsamling findes på Afrikaskolens hjemmeside. 

 
8. Næste bestyrelsesmøde. 

Afholdes hos: Karsten Rabøl. Bryggerstien 9, 4030 Tune, lørdag den 6. september 
kl. 11.00. 

 
9. Eventuelt 

Intet 
Tak til Danna for ”kost og logi” under mødet. 
Takker for god ro og orden. 
 
Referent: Karsten 


