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Foreningen Afrikaskolen afholdt Ordinære Generalforsamling 
 

Tirsdag 29/4 2014 kl. 19:00 hos Danna Borg 
 

 Til stede ved generalforsamlingen var Danna Borg (formand), Karsten Rabøl 
(næstformand), Hanne Schou-Rode (sponsoransvarlig). Erik Nørby (kasserer) 
var forhindret, men telefonisk til rådighed for evt. afstemning.  
 

 
 

Dagsorden i henhold til vedtægterne: 
 
 

1. Valg af dirigent og referent 
 
Her blev Karsten Rabøl valgt. Han takkede for valget, konstaterede at 
generalforsamlingen var lovligt indkaldt, og gav ordet til formanden. 

 
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år 

 
Formanden aflagde beretning for året 2013. Formandens beretning findes 
vedhæftet. 
 

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 
 
Foreløbigt regnskab for Afrikaskolen 2013 findes vedhæftet samt på vor 
hjemmeside. Revideret regnskab følger hurtigst muligt. 
 

4. Fastsættelse af det kommende års medlemskontingent. 
 
Det kommende års medlemskontingent fastholdes på mindst DKK 100. 
Beløb herudover er meget velkomne. 
 

5. Behandling af indkomne forslag 
 
Intet modtaget. 
 

6. Valg af bestyrelse 
 
Danna Borg (formand) og Erik Nørby (kasserer) som er på valg i år 
accepterede begge genvalg. Karsten Rabøl (næstformand) og Hanne 
Schou-Rode (sponsoransvarlig) var ikke på valg i år 
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7. Valg af suppleant. 
 
Charlotte Borg (medlem) blev sidste år valgt som suppleant til bestyrelsen 
og var ikke på genvalg. 
 

8. Valg af revisor 
 
Bent Jensen blev genvalgt som revisor. 
 

9. Eventuelt.  
 
Intet specielt. 
Herefter takkede dirigenten for god ro og orden under mødet. 
 
 
 
Karsten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilag: 1. Formandens beretning for 2013. 
          2. Foreløbigt regnskab for Afrikaskolen. Revideret følger. 
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Bilag 1: Formandens beretning for 2013 
 
 
2013 har været et år, hvor det nye Bushveld Mission efter en vanskelig 
indkøringsperiode, har fundet deres fødder og ”lært” at drive et børnehjem med 70 børn i 
alle aldre.  
Børnehjemmets største udfordringer har i 2013 været: 

 At skaffe penge til børnehjemmets drift (mad, tøj, strøm, vand, infrastruktur mv.) 
 At opgradere de nedslidte bygninger og installationer så de er tidssvarende 
 At udvide med flere bygninger, så der er plads nok til børn og aktiviteter 
 At etablere og forny installationer, der reducerer driftsomkostningerne (fx 

solvarme og solceller) 
Disse ting er påbegyndt i 2013 og forventes at være højt på børnehjemmets ønskeliste 
også fremover.  Børnehjemmets prioriteter er sammenfaldende med Afrikaskolens 
prioriteter 
 
Bevillinger 2013 
 
I 2013 bevilgedes følgende beløb fra medlemskontingenter og gaver fra private, 
virksomheder og fonde. 
 
 

 
Hvornår 

 
Hvad 

 
Hvor meget 

 

Januar 2013 

 

 Vandboring  

 Høns, div. grej 

 Skolepenge 

 

DKK 88.000 

 

 

Maj 2013 

 

 Skolepenge tilskud 

 Vaskemaskine 

 
 

DKK 8.000 

 

December 2013 

 

 

 Ny bygning 

 Primary school støtte 
+ admin assistance 

 Pilotprojekt 
solvandvarmer 

 
DKK 76.000 

Beslutning om 
solcellestøtte, når tilbud 

er accepteret 

 Solceller til 
strømforsyning af 
børnehjemmet 

 

 
DKK 100.000 
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Fundraising 2013 
 

 Medlemskontingenter og gavebidrag 
 Rejsegrupper: 3 gruppebesøg m. tøj/sko, legetøj, kontante beløb og frivilligt 

arbejde 
 Igen i år har virksomheder og fonde været succesfuld takket en god indsats fra 

Afrikaskolens fundraiser Hanne Schou-Rode. Der er modtaget beløb fra Lauritzen 
Fonden, VM Tarm A/S. Tak til dem. 

 Endelave Midtpunkt har indsamlet midler ved salg fra egen butik og Endelave 
Loppemarked har ligeledes indsamlet midler ved salg af loppe-effekter. Tak til de 
involverede øboere. 
 

Andre aktiviteter 2013 
 
Volontører 2013 

 Der har været 2 frivillige på børnehjemmet i 2 måneder i foråret 2013 
 Det nye Bushveld Mission er meget interesseret i at fortsætte ordningen og en 

øget indsats forventes i 2013 
 
Sponsorpiger 

 De fleste sponsorpiger er færdige med skolen efter december eksaminerne og skal 
nu videre i deres liv.  Bushveld Mission forsøger at hjælpe dem frem hvor muligt, 
men børnehjemmets mindre børn har første prioritet, hvis der er knaphed på tid og 
penge.  

 
Forventede aktiviteter 2014 
 

 Børnehjemmets prioriteter som listet indledningsvis 
 Fundraising: Ansøgningsniveau til fonde og virksomheder som i 2013 
 Afrikaskolen: Bestyrelse og andre medlemmer og frivillige forventes at støtte 

med tid mm. som i 2013 
 Indsatsmæssige og administrativ koordinering: Afrikaskolen og det nye 

Bushveld Mission følger og opdaterer løbende den strategiske plan, der er basis 
for bevillingerne.  

 
 
 
Danna Borg 
 
Formand  
Foreningen Afrikaskolen 
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Bilag 2 
 

 
 
 


