
Repræsentantskabsmøde i Mission Afrika 

Tid: Lørdag d. 12. september 2020 

Sted: Herning Bykirke, Poppelvej 3A, 7400 Herning 

          (Vor Frelser Kirke, Strandgade 2A, 7100 Vejle) 

           (Solvang Kirke, Remisevej 10-12, 2300 København S) 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent: Mogens Mogensen valgt 

a. Formaliteterne overholdt, stedet er flyttet grundet specielle forhold(corona). Dette 

er vendt med en sagfører med speciale i foreningsjura. Flytning af mødet skønnes 

legalt 

b. Dagsorden er i henhold til reglerne 

c. Valg af bestyrelsesmedlemmer er annonceret korrekt 

d. Der er ikke kommet forslag til dagsorden fra medlemmer af repræsentantskabet, 

men bestyrelsen et forslag om ændring af vedtægterne. 

 

2. Valg af referent og stemmetællere:  

a. Tinne Hornstrup valgt som referent, 

b.  stemmetællere i Herning: Thure Krarup og Else Christensen,  

c. stemmetællere i Vejle: Jens Nielsen og Åge Nielsen, 

d.  stemmetællere i København: Lene Skovmark 

e. 29 stemmeberettigede i Herning  

f. 10 stemme berettigede i København 

g. 11 stemme berettigede i Vejle 

 

 

3. Fremlæggelse og drøftelse af beretninger til godkendelse 

a. Formand Mie Skak Johanson: Der henvises til den skriftlige beretning i Magazinet 

2.2020 

b. Corona tidens udfordringer har givet anledning til nytænkning i arbejdet med mere 

inddragelse af internet og sociale medier. 

c. Den traditionelle missionærrolle skiftes med korttidsmissionær. Ønske om 

repræsentation hos alle partnere. De udsendte skal lave fundraising for deres 

udsendelse. Udskiftning i kontorpersonalet. Vi er et stort arbejdsfællesskab som 

arbejder på at bringe gode nyheder i form af evangeliet om Jesus Kristus, der er 

udfordringer, men der er også kreativitet og engagement 

d. Spørgsmål: Sten Houmøller: Hvor er det kirkelige perspektiv i Uganda projektet? 

Svar: Mie Skak Johanson: der arbejdes på at tydeliggøre det diakonale og missionale 

i projektet. 

e. Spørgsmål: Lene Skovmark: Hvordan er det gået med økonomien og genbrug under 

coronakrisen?  Svar: Mie Skak Johanson: Med glæde må vi erkende, at vi er kommet 



godt i gennem krisen indtil nu. Vi kan betale alle forpligtelser til vore partnere og 

derudover er der givet nødhjælp. 

f. Spørgsmål: Niels Thure Krarup: Er vi en forening eller et firma? Inviter en person fra 

Afrika til en måneds møderejse. Svar: Henning Bech-Larsen: der er engagerede 

mennesker rundt i landet i forskellige sammenhæng, så vi er en organisation af 

frivillige, men der skal skaffes penge, derfor er vi også forretning/genbrugsbutikker. 

Svar: Anne Grethe Møller: at invitere nogle afrikanere som ikke har været her i 

Danmark før, er en udfordring, da de vil blive betragtet som forkyndere og derfor 

skal bedømmes efter loven om forkyndere. Desuden kan det for nogen være svært 

at forlade deres eget land. 

g. Spørgsmål: Thomas Hansen/Åge Nielsen: samarbejdsaftalen med Heimamissionen, 

hvad indebærer det? Svar: Henrik Engelbrekt Refshauge: to ting: det sikrer forhold 

omkring udsendelse af missionærer fra Heimamissionen gennem MA og der er aftalt 

møderejser på Færøerne.  

h. Spørgsmål: Åge Nielsen: efterlyser nærmere oplysninger om den nye aftale med 

LCCN.   Svar Clement Dachet: aftalen er projektorienteret med gensidigt udspil, for 

eksempel udveksling indenfor teologi og kommunikation. aktionsplan for 2021-2023 

er på vej i samarbejde med LCCN.  

i. Spørgsmål: Åge Nielsen: Arbejdet i Nordvest Nigeria: Hvilke planer har kirken og 

hvad er MA´s rolle? Kan det blive en model som i Mali? Svar: Clement Dachet: det er 

et overvejende muslimsk område, der er sat en kampagne ”20 millioner Bibler til 

folk som ikke har hørt evangeliet” i gang. Missionsafdeling i LCCN har stort behov for 

medarbejdere 

j. Spørgsmål: Rikke Vestergaard: Nye hjælpegrupper: Lægen i Demsa mangler en 

støttegruppe. Kan der dannes en gruppe til at bakke ham op? 

k. Spørgsmål: stillet via Jens Henrik Kristiansen og besvaret af ham: Hvorfor skal man 

være medlem af MA for at være en del af repræsentantskabet: Svar: et krav fra 

regeringen: for at bevare skattefradrag i organisationen skal der være medlemmer  

l. Henrik Engelbrekt Refshauge: Godt samarbejde med det mellemkirkelige råd (MKR),  

Clement Dachet er udlånt der 25%.  Svar: Mogens Mogensen (formand for MKR) 

takker på vegne af MKR for samarbejdet 

m. Spørgsmål: Niels Thure Krarup: hvordan kan man med 3 ord signalere MA? Svar: Der 

henvises til den allerede eksisterende tænketank. 

n. Beretning godkendt enstemmigt 

 

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse ved Torben Hesselbjerg: 

a. Den udsendte skriftlige beretning gennemgås  

b. Genbrug har 7,8 millioner kr. i meroverskud, 1,9 millioner mere end året før trods 

færre butikker 

c. Regnskab godkendt 

 

5. Indkomne forslag: Forslag fra sidste år omkring medlemskab af kredse:  

a. Bestyrelsen er kommet frem til, at der kun skal findes en type medlemskab, nemlig 

medlemskab af enkeltpersoner. Dette vil blive skrevet ind i lovens paragraffer, de 

relevante paragraffer blev læst op: paragraf 12.1 og 2 og 4  

b. Spørgsmål: Thomas Hansen: Kan en menighed eller en butik være medlem? Svar: 

Mie Skak Johanson: Der er ingen, der har vist interesse for den type medlemskab de 

seneste år. Skulle spørgsmålet dukke op, vil vi opfordre til at de enkelte medlemmer 



af kredsen bliver aktive medlemmer. Derved får de større indflydelse. Vi opfordrer 

alle vore genbrugsledere til at blive medlemmer. Kommentar: Niels Thure Krarup: en 

menighed er ikke en juridisk enhed. Svar: Bente Mikkelsen Pahus, genbrug: en 

stemme fra en butik vil altid være personlig, derfor er det naturligt, at det er 

personlig medlemskab. Det giver mere indflydelse og engagement. Det er allerede 

normen 

c. Spørgsmål: Thomas Hansen: Har i loddet stemningen i butikkerne: Svar: Bente 

Mikkelsen Pahus: der er mange engagerede. Dorrit Ruby Jensen: De sidste 4 år har 

der ikke været efterspørgsel på fælles medlemskab 

d. Afstemning:  vedtaget med 48 for, 2 imod, 3 blanke 

i. 26 stemmer for i Herning, 13 i Vejle, 9 i København, i alt: 48 

ii. 2 imod i København: i alt 2 

iii. 2 undlod at stemmer i København, 1 i Vejle: i alt 3 

 

6. Fremlæggelse af handleplan og budgetovervejelser: Mie 

a. Mission på dagsordenen:  

i. Mission er global, vi skal tale mission op i den danske kirke. 

b. Arbejde med vore partnerskaber, 

i.  Partnerskabsaftaler skal fornyes og udvikles 

c. Udvikle frivillighed,  

i. Ansatte skal dygtiggøres i involvering af frivillige. Nye veje skal overvejes.  

d. Stabil økonomi,  

i. Der skal budgetteres godt, klogt, lidt konservativt.  

ii. Fundraising skal implementeres mere i arbejdet for at sprede risiko  

e. Kommentar: Anne Grethe Møller: Økonomi: angående likviditet skal der lyde en stor 

tak til de medlemmer, der har bidraget med lån. Der er tænkt buffer ind i budgettet 

nu. At tale med partnere betyder gensidighed og derfor er det ikke umiddelbart 

forudsigeligt. Studentermedarbejdere er ansat for at booste indsats for unge og 

børn f.eks. på sociale medier.  

f. Spørgsmål: Niels Thure Krarup: mange pæne ord, men er der substans bag? ord 

giver ansvar. Svar: Henrik Engelbrekt Refshauge: der er handlingsplaner og strategier 

bag alle visioner og der er aktiviteter sat i gang.  

g. Spørgsmål: Merete Værge: global kan blive for bredt – hvad at nøjes med at sige: 

med mission i Afrika. Udvikle partnerskaber: i hvilken retning og hvad er der i 

støbeskeen. Svar: Mie Skak Johanson: handleplaner er overordnet 

retningsbestemmende og der er i beretningen ikke tid til at udpensle.  Vi har en 

holistisk vision: diakonalt og forkyndende. 

 

7. Fastsættelse af medlemskontingent:  

a. Bestyrelsen indstiller at det nuværende kontingent fastholdes 

b.  Vedtaget med flertal 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  



a. 4 bestyrelsesmedlemmer på valg, alle parate til genvalg,: Anne Mie Skak Johanson, 

Henning Bech-Larsen, Anders Bjørnkjær-Nielsen, Vibeke Follmann 

b. Niels Iver Juel opstillet som suppleant af bestyrelsen 

 

 

9. Eventuelt/ordet frit:  

a. Susanne Houmøller: tak for velorganiseret spredt repræsentantskabsmøde.  

b. Stor tak og akklamation til holdet bag teknikken! 

 

 

 

Mogens Mogensen   Tinne Hornstrup 

Dirigent    referent 

 

 


