FORENINGEN AFRIKASKOLEN
www.afrikaskolen.dk

Foreningen Afrikaskolen afholdt Ordinære Generalforsamling nr. 17
Tirsdag den 2. marts kl. 14.00 via Teams videomøde.
Deltagere ved generalforsamlingen var Danna Borg (formand), Karsten Rabøl
(næstformand), Erik Nørby (kasserer), Jørgen Høiberg (sponsoransvarlig) samt
Jørgen Rabøl (sponsoransvarlig). Endvidere deltog medlem af Afrikaskolen som
også er vor revisor (Lizzie Rabøl).

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 via Afrikaskolens hjemmeside og
gav ordet til formanden.
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
Der henvises til seneste Nyhedsbrev nr. 33 fra november 2020 samt til
referat fra Bestyrelsesmøde nr. 37 afholdt umiddelbart forud for denne
generalforsamling.
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Regnskab for Afrikaskolen 2020 findes vedhæftet samt på vor
hjemmeside. Regnskabet blev godkendt.
Der er i det forløbne år anvendt i alt 34.550,74 kr. til projekter.
Regnskabet blev godkendt.
4. Fastsættelse af det kommende års medlemskontingent.
Det kommende års medlemskontingent fastholdes på mindst dkr. 100.
Beløb herudover er altid meget velkomne.
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5. Behandling af indkomne forslag
Intet modtaget.
6. Valg af bestyrelse
På valg i år var Danna Borg (formand), Karsten Rabøl (næstformand) og
Erik Nørby (kasserer). Alle tre blev genvalgt.
Jørgen Høiberg (sponsoransvarlig) og Jørgen Rabøl (sponsoransvarlig) er
begge først på valg i 2021..
7. Valg af suppleant.
Vore vedtægter siger minimum 3 og maksimum 6 personer i bestyrelsen.
Da vi i nuværende bestyrelse er 5 personer, mener bestyrelsen ikke, at
valg af suppleant er nødvendig.
8. Valg af revisor
Lizzie Rabøl blev genvalgt som revisor.
9. Eventuelt.
Intet ud over at bestyrelsen takkede for medlemmernes bidrag til
foreningen.
Herefter takkede dirigenten bestyrelsen for godt arbejde, i det forløbne år
og for god ro og orden under mødet.

Referent: Karsten.

BILAG: Regnskab for Afrikaskolen 2020.
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