Referat fra medlemsmøde i TES Skolen i Afrika onsdag den 15.6.2022
Risskov Bibliotek, Fortebakken 1, 8240 Risskov
1. Valg af ordstyrer og referent
Ordstyrer – Ole Petersen
Referent – Johs. Justesen
2. Partnerskabsaftale mellem TES Skolen i Afrika og Merkur Fonden v/Lisbeth
TES Skolen i Afrika er blevet stillet i udsigt, at Merkur Fonden på sigt kunne være interesseret i en
partnerskabsaftale med foreningen.
Formålet med en partnerskabsaftale er, at gaver doneret til TES Skolen i Afrika bliver
fradragsberettigede, og det vil gøre det muligt for foreningen at få flere penge doneret.
Gaver forstås her som donationer og skolesponsorater. Kontingent kan ikke omfattes af
ordningen. Donationer fra foreninger som f.eks. Lions og Rotary giver ikke skattefradrag i de
pågældende foreninger.
Er der indgået en partnerskabsaftale, indbetales gaver doneret til TES direkte til Merkur Fonden.
Donorerne har på forhånd oplyst deres cpr/CVR-nr. til fonden. Merkur Fonden indberetter de
indbetalte beløb til Skat, så donorerne automatisk får skattefradrag. De indbetalte beløb udbetales
til TES kvartalsvis fratrukket 5% i administrationsomkostninger til Fonden.
Vi skal derfor have sponsorpengene indbetalt min. et kvartal tidligere for at have pengene til
rådighed når de skal overføres til TZ (og det vil så være TES der skal stå for overførslen.)
Vi skal formentlig også have flere faste sponsorer for at være interessante for Merkur. Såfremt TES
skal have fordel af aftalen, kræver det at alle (de fleste) sponsorer betaler lidt mere (svarende til
den skattefordel man får)
Man vil få ca. 26% skattebesparelse – dvs. for et bidrag på 100 kr. en besparelse på ca. 26 kr.
Hvis foreningen skulle være fradragsberettiget uden Merkur Fonden, kræver det, at vi er mindst
300 medlemmer, at der hvert år er et bestemt antal donorer med donationer over 200 kr. De
administrative byrde med indberetning mv står foreningen i givet fald selv for.
Herefter var der en åben debat omkring fordele og ulemper:
Det blev besluttet, at bestyrelsen arbejder videre med at undersøge, hvad et medlemskab vil
betyde for foreningen og hvilke konsekvenser, fordele og ulemper det vil have. Herunder er det
vigtigt at undersøge, hvor mange donationer vi skal have for at blive godkendt. At der skrives ud til
sponsorer og undersøger om de vil være med i en sådan aftale med Merkur Fonden.
Lisbeth orienterede om, at foreningen pt. har 7 faste sponsorer og at vi har 5 sponsorelever.
3. Orientering om projektet ”A Second Chance” v/Helle

Helle orienterer omkring nyt projektet ”A Second Chance” som bestyrelsen har arbejdet på
gennem en længere periode. Projektet søges finansieret gennem CISU midler.
Formålet er at give elever i Standard 6 færdigheder og kompetence til at gennemføre enten en
boglig eller faglig uddannelse eller starte egen virksomhed.
Målgruppen er elever, som vurderes at være i farezonen for at forlade skolen efter Standard 7
uden plan for enten uddannelse eller beskæftigelse. Eleverne vurderes af skolen til at have brug
for en ekstra indsats fagligt og/eller socialt.
Indsatsen vil være undervisning i forskellige temaer med relevans for deres fremtidige valg som
f.eks. virksomhedsbesøg/institutionsbesøg/samtaler og hjælp til at udforme en realistisk plan for
deres fremtid/erhvervsvejledning.
Vi håber at kunne opstarte projektet i oktober, og det vil løbe over en 2-årig periode fra og med
januar 2023
Vi har samarbejdet med lokale skoler, lokalpersoner og samarbejdspartnere, blandt andet ECOI.
Gennem disse har vi fået kendskab til, og forståelse for, de problemstillinger og behov der er
blandt børn og unge i lokalområdet (Nkoanrua og Ambureni Ward)
Bestyrelsen vil løbende orientere omkring projektet.
4. Container til Tanzania – Jørgen Hesselbjerg fortæller om sin rejse til Tanzania
Jørgen gav en spændende og personlig beretning omkring det netop afsluttede Container-projekt,
hvor vi i samarbejde med Genbrug til Syd (GTS), har sendt en container fyldt med skolemøbler,
indsamlet i bl.a. Aarhus, til 3 lokale skoler i Arusha- området
En spændende og ”lang” rejse, som startede for længe siden i slutningen af januar, men først nu
den 27. maj blev afsluttet med overrækkelse af møblerne, af 4 medlemmer (Helle, Lisbeth, Jørgen
og Svend) fra TES Skolen i Afrika til de tre lokale skoler og forskellige officials. Der var stor
opmærksomhed fra medier ved overdragelsen, og såvel et parlamentsmedlem som lokale
myndighedspersoner var til stede. Møblerne blev modtaget med stor taknemmelighed fra alle
sider.
GTS har financierer udgifterne til transport fra DK til Tanzania.
Det blev til en tur på 17 dage, for Jørgen og Svend, med masser af oplevelser og en spændende
safari-tur.
Rejsen havde også til formål at kikke efter andre projekter, og her opstod en ide til et nyt projekt:
Samarbejde mellem to tekniske skoler, én i Tanzania og én dansk teknisk skole.
Tanken er at søge midler i GLOBUS (tidligere GTS)
5. Input fra medlemmerne til bestyrelses Strategidag den 9. august v/Helle
Gode ideer efterlyses til strategidag 9. august
6. Evt. Helle takkede for et godt møde.

for referat Johs. Justesen

