Mission Afrika repræsentantskabsmøde den 10. september 2016
Referat

1. Valg af dirigent.

Som dirigent blev valgt Mogens Mogensen, Christiansfeld.
Han konstaterede, at formalia var i orden, så mødet kunne afholdes lovligt.

2. Valg af referent og stemmetællere

Aage Nielsen, Viborg, blev valgt som referent.
Valg af stemmetællere: Gunnar Stidsen og Kaj Moslev.

3. Fremlæggelse og drøftelse af beretninger til godkendelse

Der henvises generelt til de skriftlige beretninger i bladet ”Mission Afrika” 2016/3.
Nedenstående må ses som supplerende.
Formanden omtalte ”Vision 2020” som den retningsgivende ramme for bestyrelsens arbejde. Desuden den økonomiske ramme, som er, at i perioden 2015-17 er det målet at stabilisere missionens
økonomi på baggrund af et vanskeligt 2014.
Den øvrige beretning blev givet som en serie glimt fra forskellige arbejdsområder:

Genbrug ved Hanne Fornitz: lagde vægt på fællesskabet og den bærende rolle for hele arbejdet,
som genbruget udgør. Mere end 2100 frivillige. Overskud i 2015: 10,2 mill. Der arbejdes på fælles
logo. To nye butikker: Grenå og Frederiksværk (niche-butik målrettet kvinder).

Projektgrupper/frivillighed.

Sundhedsgruppen v/Anna Therese Thanning støtter en lille klinik i Cameroun og Kangahun i Sierra
Leone.
Maligruppen v/Sten Erik Løvgren: 8 medlemmer, der alle har være i Mali. Vil gerne informere ved
møder om situationen og dermed skabe interesse for landet og arbejdet der. Arbejder også for at
støtte arbejdet økonomisk, p.t. med at støtte et kirkebygningsprojekt og et verdsligt projekt, der
sigter på at skaffe midler til sæbeproduktion. Mødes 4-6 gange om året.
Pearls of the street. Gruppe af unge, som har været voluntører i Cameroun. Støtter et gadebørnsprojekt i Garoua i Cameroun. Har indsamlet midler til at bygge et hus.
Centralfrikagruppe v/Anna Grethe Møller. Har tidligere været en gruppe, der har støttet ”morbarn” centret i Bohong. Efter en pause er gruppen i gang igen med nye medlemmer. Arbejder nu på
at tilrettelægge besøg af kliniklederen, Catharine Naabeau, i 2017. Flere medlemmer er velkomne.
Døvearbejdsgruppe v/Lilly Krarup. Ny gruppe. Ønsker at støtte døve på REMI-skolen i Nigeria. Vil
gerne have døve med i gruppen. Lilly Krarup forventer at deltage i indvielse af ny døvekirke i Nigeria
den 13/11-2016.
SAT-7 v/Henning Bech Larsen. Opridsede kort Mission Afrikas engagement siden 1990-erne og udviklingen i SAT-7. Sender i dag på 5 TV-kanaler døgnet rundt. Arbejder p.t. på at starte en undervisningskanal med sigte især på de mange flygtningebørn, der lever i Mellemøsten.
Kredsarbejdet v/Lilly Krarup. Har undersøgt hvor mange kredse, der var tilbage af de mange, der
har båret Sudanmissionen siden 1911, hvor de første blev startet. Har været over 600 kredse (toppede i 1968). Nu 43 tilbage som stadig holder møder. Hvis også de medregnes, der ikke mere kan
mødes, er der 61. I dag er der 3 kredse, som har eksisteret det samme sted i 100 år.
Det internationale arbejde: Gennemgået af bestyrelsen i foråret på baggrund af ”Vision 2020” og
den økonomiske situation. Har besluttet at afbryde samarbejdet med JCMWA, fordi det ikke bakkes
op af partnerne. Desuden ophører støtten til City Ministries i Jos. Den udfases langsomt frem til
2018, og de ansatte missionærer fortsætter, indtil deres kontrakt udløber i 2017. I forhold til LCCN
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udfases den økonomiske støtte frem til 2020, især støtten til evangelisterne. Fællesskabet med
LCCN ønskes fortsat, evt. med nye tidsbegrænsede projekter (ikke støtte til driftsbudgetter).
Glimt fra projekter med partnerne v/Marie Haahr. Havde udvalgt fire områder:
1)Bohong: bygget ny brønd, lavet særlig pulje, som skal sikre behandling af særligt fattige i den lokale befolkning. Desuden genetableret flere sundhedsposter i omliggende landsbyer. Håber på besøg
af centrets leder, Catharine Naabeau, i 2017.
2) Missionen i Mali: etableret 8 små menigheder på 15-60 medlemmer. Mange børn i søndagsskole.
- Projekter med landsbyudvikling: undervisning i at lave kompost og naturlig gødning, som især
kvinderne tjener penge på. - Foregår udveksling mellem kirker i Cameroun og de små menigheder i
Mali.
3) Udviklingsafdelingen i Cameroun: eksempel på kapacitetsudvikling. Etablerer nødhjælp og organiserer det selv. - Desuden undervisning i landbrug på bibelskoler. Illustrerer sammentænkning af
udvikling og evangelisation.
4) Sierra Leone, ”Teologisk førstehjælp”. I og med at missionærer Mette og Aleks Bjergbæk Klausen
vender hjem og fremover ”kun” er tilknyttet som konsulenter, skal man fortsætte arbejdet selv.
Arbejdet med muslimer i Danmark v/Mogens Mogensen: Nyt udvalg. 1)Ønskede at trække på erfaringer fra bl. a. PROCMURA, Sat-7 og kredse i DK (genbrugsbutikker). - 2)MA kunne engagere sig i
eksisterende netværk i Danmark, bl.a i stiftsudvalgene for religionsmøde og i aktiviteter med udgangspunkt i MAs genbrugsarbejde. - 3)Formidle inspiration i Danmark fra MAs erfaringer i Afrika –
4)Kontakt til menigheder i DK.
Udvalget forestiller sig etablering af projektgrupper. Udvalget foreslår ansættelse af en lønnet medarbejder (halv tid) til implementering af dette arbejde.
Formanden afrundede de mange glimt med tak til alle, der på en eller anden måde har båret med.
Generalsekretæren gennemgik medarbejderflokken, takkede afgående og bød velkommen til nye.
Til slut video-hilsener fra missionærerne på Cypern og i Jos.
Debat:
Opklarende spørgsmål:
City Ministries: Kan man fortsat støtte gennem Mission Afrika? Svar: MAs støtte fortsætter forelø
big til 2017, men derefter må støtte nok kanaliseres ad andre kanaler.
Ang. støtten til evangelister blev det understreget, at støtten udfases langsomt frem til 2017.
Sikkerheden i Nigeria: fortsat usikker. Kun nødvendige rejser foretages.
Hovedtemaer fra den følgende debat:
Evangelisterne: Kritik af, at man skar i støtten til netop dem, ”kirkens rygrad”. Bestyrelsen svarede,
at man stolede på kirkens vilje og evne til selv at støtte evangelisterne, og at kirkens ledelse også
ønskede at få stifterne til at overtage ansvaret for dem.
City Ministries. Opfordring til bestyrelsen om at genoverveje beslutningen om at beskære støtten
hertil. Bestyrelsen begrundede beslutningen med en vurdering af, at arbejdet primært støttes fra
anden side og derfor ganske sikkert vil fortsætte.
Forbindelsen til Nigeria er ”tyndere end nogensinde”. Nødvendigt med besøg udefra. Kunne mulig
-hederne ikke udnyttes bedre?
Generel understregning fra bestyrelsen af, at udviklingen i LCCN er ”en succeshistorie”, idet den
har udviklet sig til en stor, stærk og yderst selvstændig kirke, og MAs rolle er at samarbejde. Men
det har været nødvendigt at beskære bl.a. på grund af nedskæringerne på sekretariatet.
Sierra Leone: Kort drøftelse af kirkens mulighed for at styre administrationen.
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Godkendelse af beretningen:
Der var udleveret 198 stemmesedler.
Beretningen godkendt med 115 stemmer for. Ingen imod.

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse

Der henvises til det trykte regnskab i ”Mission Afrika” 2016/3
Regnskabet blev gennemgået af økonomikoordinator Torben Hesselbjerg. Det udviste en samlet
indtægt på kr.36.662.581 og omkostninger på i alt kr. 34.094.509 plus af- og nedskrivninger på kr.
1.390.002 samt finansielle udgifter på kr. 94.716. Det giver et overskud på kr. 1.083.354.
Det fulde regnskab er trykt i Mission Afrika 2016/3 og fremlagt på hjemmesiden.
Fremgang i private gaver og i genbrug. Likviditeten er forbedret.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt med 149 stemmer. Ingen imod.

5 Evt. Indkomne forslag
Ingen

6 Fremlæggelse af handleplan og budgetovervejelser

Generalsekretæren orienterede. Af nye aktiviteter omtalte han den fortsatte tilknytning af Mette og Alex Bjergby Klausen som ”konsulentmissionærer”, nyt skolearbejde i Centralafrika, evt.
ny ansættelse af voluntører og korttidsmissionærer.
Desuden omtale af overvejelser i bestyrelsen om udviklingen fremover, herunder 1)styrkelse af
samarbejdet med partnerne ( evt. lønnet medarbejder), 2) styrkelse af kristen-muslimske relationer i Danmark, 3)anvendelsen af offentlige udviklingsmidler (Danida m.fl.), 4)investeringer i
genbrugsarbejdet for at fastholde og evt. styrke det.

7 Fastsættelse af medlemskontingent

Forslag fra bestyrelsen: 150,- kr. for almindeligt medlemskab, studerende 75,- kr.
Vedtaget med 162 stemmer for og ingen imod.

8 Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

To medlemmer var på valg: Sognepræst Anne Mie Skak Johanson, Odder, og konsulent Henning
Bech-Larsen, Christiansfeld. Begge villige til genvalg.
Nyopstillet Niels Thure Krarup, Snejbjerg
Desuden udtrådte provst Poul Erik Knudsen, Ikast, og medarbejderrepræsentant V. Pedersen.
I hans sted indtræder Hanne Skovgaard Fornitz.
Afstemning:
Anne Mie Skak Johansen fik 494 stemmer
Henning Bech-Larsen fik 403 stemmer
Niels Thure Krarup fik 239 stemmer
Antal gyldige stemmesedler: 189
Antal blanke: 3
Antal ugyldige: 1
Dermed er de to førstnævnte valgt, og Niels Thure Krarup er suppleant
Derefter består Mission Afrikas bestyrelse af følgende:
Anne Mie Skak Johanson, Odder
Henning Bech-Larsen, Christiansfeld
Axel Schmidt, København
Vibeke Follmann, Århus
Per Enggaard Haahr, København
Jens Henrik Kristiansen, Vamdrup
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Anna GretheMøller, Viborg
Anders Bjørnkjær Nielsen, Søvind
Hanne Skovgaard Fornitz
Bestyrelsen konstituerede sig med Anne Mie Skak Johansen som formand, Henning Bech-Larsen
som næstformand og Axel Schmidt som tredje medlem af forretningsudvalget.

9 Eventuelt

Kort omtale af ”nekrologudvalget”, hvor Vagn Ove Høgild opfordrede til at hjælpe med
at gøre opmærksom på dødsfald enten til ham, til Aage Nielsen eller til sekretariatet.
Generalsekretæren omtalte ”historisk udvalg”.
Ellers intet.

Ref. Aage Nielsen

Mogens Mogensen
Dirigent

Anne Mie Skak Johanson
Formand
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