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Referat af bestyrelsesmøde 30. 
 
 

Tirsdag d. 19/12-2017 kl. 17:00  
Hos Erik Nørby, Nivåvænge 11, 2990 Nivå. 

 
I mødet deltog Danna Borg (formand), Karsten Rabøl (næstformand), Erik Nørby 
(kasserer), Jørgen Høiberg (sponsoransvarlig) samt Lizzie Rabøl (revisor).  
 
 

Dagsorden og referat 
 

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

2. Foreningens økonomi. 
Per 19/12 -2017 havde Foreningen Afrikaskolen kr. 71.000 kr. stående på kontoen. 
Nævnte beløb er efter, at vi allerede har indbetalt årsbetalingen 2018 for vor elev Laura 
Matlou på Waterberg Academy.  
 

3. Status. 
Nyhedsbrev nr. 27, fremsendt til Afrikaskolens medlemmer og som blev lagt på 
Afrikaskolens hjemmeside i november måned 2017, giver en aktuel beskrivelse af 
situationen fra besøg på Waterberg Academy og Meetsetshehla skolerne. Der henvises 
hertil for status. 
 

4. Nye projekter. 
 

A. Sponsorpiger 
Som det fremgår af nyhedsbrev nr. 27, støtter vi pt. i alt 3 piger på Meetsetshehla 
secondary school. (Billige sponsorater). 
Som det også fremgår af nyhedsbrev, støtter vi ny pige (Laura Matlou) på Waterberg 
Academy. (Dyrt sponsorat). 
 

B. Davidson Primary.  
Det besluttedes på bestyrelsesmødet at støtte et af skolens fremsendte ønsker om 
opgradering af skolens køkken. Støtten udgør 40.000 Rand svarende til kr.20.000, som 
blev overført til Sydafrika før jul.  
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5. Kommunikation. 
 
Jørgen Høiberg og Erik Nørby vil fremover arbejde på at opdatere Afrikaskolens 
hjemmeside, herunder opdatere indgangssiden, og gøre det mere simpelt, at finde de 
relevante oplysninger, vore medlemmer kunne ønske sig. 
 
 

6. Fundraising. 
 
Vore sponsoransvarlige Jørgen Høiberg og Jørgen Rabøl arbejder på at få kontakt med 
vore tidligere kendte større sponsorer, ligesom der på vor hjemmeside, i forbindelse med 
vore nyhedsbreve, altid er vedlagt gavekort, der kan benyttes hele året til støtte for vor 
superelev Laura Matlous skolegang på privatgymnasiet Waterberg Academy. 
 
 

7. Næste bestyrelsesmøde og efterfølgende generalforsamling. 
 
Næste bestyrelsesmøde afholdes torsdag den 5. april 2018, kl. 12.00 hos Jørgen Høiberg 
Kronborgvej 66, DK 5450 Otterup. Tlf. 3025 1054. 
 
Afrikaskolens årlige generalforsamling afholdes efterfølgende kl. 14.00 samme dag, på 
samme adresse. 
 

8. Eventuelt. 
 
Intet at bemærke 
 
 
 
Referent: Karsten. 

 


