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Ordinære Generalforsamling 
 

Tirsdag den 30. april 2015 kl. 19:00 hos Danna Borg, Frederiksberg. 
 

     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. Herudover deltog 
interesserede medlemmer. 

 
 

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 2014 (bilag 1) 

 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 

 
Regnskab for Afrikaskolen 2014 isat formandsberetningen (bilag 1) og 
tilgængeligt på foreningens hjemmeside. 
 

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 

 
6. Valg af bestyrelse 
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Danna Borg (formand) og Erik Nørby (kasserer) er ikke på valg i år. 
Karsten Rabøl (næstformand) og Hanne Schou Rode (sponsoransvarlig) 
var på valg i år og accepterede begge genvalg. 
 

7. Valg af suppleant. 
 
Charlotte Borg (medlem) blev sidste år valgt som suppleant til bestyrelsen, 
og accepterede 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. 
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Bilag 1 
 

Generalforsamling 30. april 2015 
Formandens beretning for 2014 samt regnskab 

 
I 2014 har været et godt år for både Davidsonskolen og Bushveld Missions børnehjem. 
 
Efter at Limpopo-provinsen efter konkursen i 2012 har været under statsadministration, 
er der kommet nogenlunde styr på finanserne. Der er igen kommet midler til at ansætte 
skolelærere, der kommer regelmæssigt skolefrokost til børnenes og en længe ønsket 
vandforsyningsboring er blevet etableret. Så skolen er inde i en god gænge, hvilket kan 
mærkes på både lærere og eleverne. Afrikaskolen har bl.a. støttet skolen med en ny 
legeplads, bøger, skrivematerialer og skoleuniformer, ligesom vi har støttet skolelederen 
Maria med en halvdags administrativ hjælp i et år, så hun kunne deltage mere i 
undervisningen. 
 
Efter en lidt omtumlet opstart ved overtagelsen af børnehjemmet for et par år siden, er 
Bushveld Mission også inde i en stabil fase. Børnehjemmets unge lederteam er 
dedikerede, ansvarlige og har alle store hjerter for de børn, som de har valgt at vie deres 
tid til. Børnene trives, de er glade, rene, pænt klædte og får tilstrækkelig mad af fornuftig 
kvalitet. Afrikaskolen har i 2014 støttet hønseri og svinesti, og disse giver sammen med 
køkkenhaven og en etableret pølse-salgsbod i byen, det nødvendige fødevaremæssige 
tilskud til driften. Afrikaskolen har også etableret en ny bygning og fået opsat flere 
solanlæg til dækning af en betydelig del af hjemmets varmtvandsforbrug ligesom vi har 
støttet indkøb af forskelligt inventar og andre driftsudgifter. Og vi har haft sponsorpiger. 
 
Afrikaskolen har i 2014 mødt og samarbejdet med den amerikanske støtteorganisation 
River of Life, som også støtter børnehjemmet. Vi har bl.a. holdt møder med 
organisationens leder Daphne Montgomery med hvem vi har koordineret nogle af 
Afrikaskolens projekter. Hun er en dynamisk dame, som flere måneder om året er på 
børnehjemmet og i den nærliggende township som frivillig.  
 
Der henvises i øvrigt til nyhedsbrevene på hjemmesiden.  
 
Fundraising 2014 
 

 Medlemskontingenter  og gavebidrag 
 Rejsegrupper: 3 gruppebesøg m. tøj/sko, legetøj og kontante beløb 
 Via ansøgninger til virksomheder og fonde er der modtaget beløb fra VM Tarm 

A/S.  
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Forventede aktiviteter 2015 
 Bestyrelse og andre medlemmer og frivillige forventes at støtte med tid mm. som 

i 2014 
 
 
Regnskab 2014  
 

 
 
 
Danna Borg 
 
Formand, Foreningen Afrikaskolen 
 


