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Foreningen ”Afrikaskolen” 
 

Referat af Generalforsamling 15. april 2008 kl. 19.00 
 
Generalforsamlingen (GF) blev holdt hos formanden, Danna Borg, Olesvej 12, 
2830 Virum. Der deltog i alt 13 af foreningens medlemmer inkl. bestyrelsen. 
GF fulgte den udsendte dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent og referent 

 
GF valgte Karsten Rabøl (KR) til dirigent og Albert Sabroe Welinder til referent. 
KR konstaterede at GF var varslet i overensstemmelse med vedtægterne.    

 
2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 
 
Formanden resumerede årets aktiviteter og fremhævede især at der er etableret 
et godt samarbejde med Bushveld Mission og med ejeren af den farm, som 
Tshukudu-skolen hører til. Skolen er støttet i tre omgange med i alt 20.300 kr. 
(afrundet), og Afrikaskolens indsats har betydet et solidt kvalitetsløft for skolen. 
Nedenfor vises de projekter, som Afrikaskolen har støttet i 2007: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foreningen havde i 2007 111 medlemmer. Kontingent og gavebidrag tilførte i alt  
godt 33.000 kr. Vi har fastholdt at alle penge skal gå til skolearbejdet – bortset fra 
at der er betalt et gebyr på 2 kr. til Nordea. 
 

Skole og tidspunkt Aktivitet/Indkøb Pris i DKK 

Gennemført: 
Tshukudu og 
Skuinskloof 
februar 2007 

Indkøb af skolematerialer, 
regnemaskiner, bøger mv.  

 
1.200 

Gennemført: 
Tshukudu  
juli 2007 

Renovering af ½ loft og tag i 
skolebygning, indkøb af jerngryder til 
skolekøkken, reoler 

 
7.700 

Gennemført: 
Tshukudu  
november 2007 

Renovering af resterende loft og tag i 
skolebygning, etablering af køkkenhave, 
bygning af skolekøkken, indkøb af 
yderligere reoler 

 
11.400 

 
FORENINGEN AFRIKASKOLEN 

www.afrikaskolen.dk 
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Formanden viste fotos fra skolerne og henviste for nærmere beskrivelser til de 
første fem nyhedsbreve, som alle kan ses på Afrikaskolens hjemmeside. 
 
Formandens beretning blev godkendt.  
 
3 Fastsættelse af medlemskontingent for 2009 
 
På baggrund af beretning og regnskab indstillede bestyrelsen at kontingentet 
også i 2009 sættes til 100 kr., samtidig med at vi minder om at der jo via 
foreningens hjemmeside og bankoverførsler er gode muligheder for derudover at 
give gavebidrag. 
 
Forslaget blev godkendt. 
 
GF diskuterede forskellige muligheder for fundraising; aktiviteter, som gav gode 
resultater i 2007, eksempelvis formandens indsats ved sommerfest og 
loppemarked på Endelave, vil blive videreført. Vi diskuterede en række initiativer, 
som er under udvikling; når der foreligger resultater herfra, vil det blive 
rapporteret i nyhedsbrevene. 

 
4. Behandling af indkomne forslag 
 
Bestyrelsen finder, at Tshukudu-skolen med indsatsen i 2007 har fået et løft, som 
gør det rimeligt i 2008 først at støtte en af distriktets andre skoler. Desuden 
foreslår bestyrelsen, at vi nu giver støtte til den første pige, som skal begynde i  
mellemskolen: 
 
a. Fremtidig støtte til Lebogang-skolen: 
Bestyrelsen foreslår at støtte Lebogang-skolen, som har fremsendt en 
”ønskeseddel” gennem Bushveld Mission. Der er i første omgang tale om 
skoleuniformer og bygningsmæssige forbedringer til et beløb på ca. 9.000 kr.  
 
Skolen har hårdt brug for en sikker adgang til vand, men en opgave af dette 
omfang kan først senere komme på tale. Det samme gælder tanken om at skaffe 
energi fra solceller til skoler uden el. 
 
Vi kan i øjeblikket samarbejde med 7 landarbejderskoler i distriktet; bestyrelsen 
ser gerne, at skolerne efter tur støttes med et grundlæggende kvalitetsløft og 
håber på at der senere vil være basis for at komme tilbage med større 
forbedringer som de nævnte. Prioriteringen fastlægges i samarbejde med 
Bushveld Mission. 
 
Bestyrelsen regner med, at alle arbejder vil blive gennemført af mennesker og 
virksomheder i skoleområdet, og GF fremhævede at man er meget enig i at 
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Afrikaskolen fortsat lægger vægt på især at indsamle penge, som så kan 
omsættes til skoleforbedringer, som også skaber beskæftigelse i lokalsamfundet.  
 
Forslaget blev herefter tiltrådt. 
 
b. Sponsorbørn, herunder støtte til Prudence fra Tshukudu-skolen: 
Bestyrelsen finder at tiden er inde til at give støtte til den første elev, som nu er 
klar til at gå i mellemskole. Det koster, med et overhead beregnet på hjælp til 
logi, bøger og evt. transport, 2500 kr./år i et fem-seks årigt forløb. Støtten går til 
Prudence, som stiler mod at blive uddannet som sygeplejerske. Hendes familie 
er indstillet på at støtte hende (vel nok især moralsk) i uddannelsesforløbet.  
 
GF var enig i forslaget, med de bemærkninger at man ønsker halvårlige 
rapporter om forløbet og at bestyrelsen må diskutere med Bushveld Mission 
hvordan man bedst kan medvirke i det videre forløb, herunder med orientering 
om hygiejne og prævention.  
 
Bestyrelsen skal desuden vurdere, hvor mange af de kommende års betalinger vi 
på dette tidspunkt skal reservere til støtten til Prudence. 

 
5. Valg af bestyrelse og revisor 
 
Formanden, Danna Borg, og kassereren, Erik Nørby, var på valg; begge stillede 
op og blev  med akklamation genvalgt. 
 
Bestyrelsen indstillede endvidere en udvidelse, med Sonja Vindum Jørgensen 
som nyt medlem. Sonja blev valgt med akklamation. 
 
Suppleanten, Charlotte Borg opstillede og blev med akklamation genvalgt som 
suppleant. 
 
Revisor, Bent Jensen blev genvalgt.  
 
Bestyrelsen har efterfølgende, i overensstemmelse med vedtægterne, 
konstitueret sig med Danna som formand, Erik som kasserer og Albert som 
næstformand. 

 
6. Eventuelt 
 
GF roste kvaliteten af det materiale, som lægges på skolens hjemmeside, både 
med hensyn til præsentation og indhold. Der var tak til formanden for et 
glimrende arrangement, hvorefter dirigenten sluttede forhandlingerne kl. 21.45. 
 
ASW 
 


