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Referat af bestyrelsesmøde 36. 
 

Afholdt tirsdag den 10. november 2020 kl. 13.00 som Teams videomøde. 
 

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

 
 

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

2. Foreningens økonomi. 
Per dato har foreningen Afrikaskolen 57.211,46 kr. stående på kontoen. Nævnte beløb er 
før, at vi har indbetalt næste årsbetaling 2021, for vores sponsorpige Laura Matlou på 
Waterberg Academy.  
 

3. Projekter, status og fremtid 
Nyhedsbrev nr. 32 af marts 2020 er det senest udgivne, sendt til medlemmer og lagt på 
hjemmesiden. Pga. situationen har det ikke været muligt at besøge projekterne i efteråret 
2020.  
 
Vi har ikke kunne kommunikere og opnå kontakt med Davidson Primary Skolen men 
prøver løbende. Vi har haft kontakt med Waterberg Academy, selv om de også har haft 
kommunikationsproblemer og har været hårdt ramt af Coronasituationen. 
 
Pga. situationen og status har vi besluttet af vores hovedaktivitet de næste 2 år vil være at 
sikre det økonomiske grundlag for Lauras fortsatte skolegang på Waterberg Academy. 
Evt. støtte til Davidson Primary afventer genoptagelse af kommunikation med skolen 
samt foreningens økonomiske situation i 2021. 
 
 

4. Sponsorpigen Laura Matlou. 
Vi har i nu 3 år støttet børnehjemsbarnet Laura Matlou på privatgymnasiet Waterberg 
Academy. Laura har alle år klaret sig fint og er veltilpasset, vellidt, dygtig og flittig.  
 
Hun bor normalt på Bushveld Mission børnehjem og tager i skole hver dag. Under 
landets store lock-down i foråret og sommeren kneb det meget for hende at følge med. 
Waterberg Academy havde sat digital undervisning op så elever kunne undervises via 
internettet. Men da børnehjemmet ikke har de nødvendige internetfaciliteter, kunne Laura 
ikke følge denne undervisning og sakkede meget bagud. 
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Skolen besluttede derfor, at hun omkostningsfrit kunne bo på skolens kostskoleafdeling 
så længe Corona hindrede hende i t følge undervisningen. Hun har således boet på skolen 
siden 12. juli 2020. Det var en virkelig god løsning, som vi er skolen taknemlig for. Hun 
har nu indhentet det tabte og hun har fået meget fine karakterer og lærerbemærkninger 
også her sidst i 2020. 
 
Vi forudser ikke problemer med Lauras fortsatte skolegang på privatskolen Waterberg 
Academy i 2021. men må dog være sikre på at kunne indbetale hendes kommende 
skoleudgift for 2021 sidst på året 2020.  
 
Vi har i november modtaget takkebrev fra Laura. Dette brev vil i oversat stand, blive 
fremsendt sammen med et Nyhedsbrev nr. 33 til Afrikaskolens medlemmer inden jul. 
 
Foreningen har pt. ikke budget til at engagere sig i yderligere sponsorpige engagementer. 
 

 
5.  Kommunikation. 

 
Jørgen Høiberg arbejder på yderligere opdatering af forsiden på Afrikaskolens 
hjemmeside.  
  

6. Fundraising.  
 
Intet umiddelbart og positivt nyt herom. Corona virussen gør det ikke nemt. 
 
Næste bestyrelsesmøde og generalforsamling. 

 
Næste bestyrelsesmøde afholdes tirsdag den 2. marts 2020, kl. 13.00, med efterfølgende 
generalforsamling kl. 14.00, enten som videomøde eller hos Karsten Rabøl, Bryggerstien 
9, 4030 Tune. tlf. 2265 5554, alt efter hvordan verden ser ud til den tid. 
  
 

7. 8.Eventuelt. 
 
Intet at bemærke 
 
 
 
Referent Karsten. 


