FORENINGEN AFRIKASKOLEN
www.afrikaskolen.dk

Referat af bestyrelsesmøde nr. 38
Afholdt tirsdag den 22. november 2021 kl. 12.00
hos Karsten Rabøl Bryggerstien 9 4030 Tune
I mødet deltog Danna Borg (formand), Karsten Rabøl (næstformand), Jørgen Høiberg
(sponsoransvarlig) og Jørgen Rabøl (sponsoransvarlig). Erik Nørby (kasserer) deltog
over Teams som videomødedeltager.
1. Godkendelse af dagsorden og referat.
Dagsorden og referat fra sidste møde blev godkendt (se foreningens hjemmeside).
2. Foreningens økonomi.
Per 22. november 2021 har foreningen Afrikaskolen ca. 55.000,00 kr. stående på
kontoen. Nævnte beløb er inden, at vi har indbetalt årsbetaling 2022, for vor elev Laura
Matlou på Waterberg Academy. Skoleudgiften herfor betales som tidligere her primo
december, da vi så opnår rabat.
3. Status for projekter og fremtid for vor sponsorpige.
Nyhedsbrev nr. 34 er fremsendt til Afrikaskolens medlemmer her i god tid inden julen
2021 og kan ses på Afrikaskolens hjemmeside. På grund af Corona situationen er der
ikke foretaget rejser til Sydafrika, så vi har ikke haft den sædvanlige personlige kontakt.
Vi har i lang tid ikke haft kommunikation og hermed kontakt med Davidson Primary
skolen, og vi vil afvente vor økonomiske situation ultimo andet kvartal 2022, inden vi
eventuelt bevilger tilskud til denne grundskole.
Beskrivelse af Laura Matlous liv og hendes karakterer på skolen samt brev fra hende til
Afrikaskolens medlemmer findes på side 2 - 4 i nyhedsbrev nr. 34, som kan ses på
foreningens hjemmeside.
4. Kommunikation.
Jørgen Høiberg arbejder på løbende på opdatering af Afrikaskolens hjemmeside.
5. Fundraising.
Der er ingen nye tiltag, delvist som følge at Covid-19 situationen.
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6. Næste bestyrelsesmøde med efterfølgende generalforsamling.
Næste bestyrelsesmøde afholdes:
onsdag den 20. april 2022 kl. 12.00 hos
Erik Nørby
Nivåvænge 11
2990 Nivå
Telefon 2682 1270.
Efterfølgende afholdes der generalforsamling på samme adresse kl. 14.00. Deltagelse i
generalforsamlingen kræver tilmelding på adressen ein@polytec.dk
7. Eventuelt.
Intet at bemærke
Referent Karsten.
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