
 

 
 

Informationsreferat fra Missions Afrikas bestyrelsesmøde 2. februar 2021  

Til stede: Anne Mie Skak Johanson, Anna Grethe Møller, Ida Jensen Friis, Vibeke Follmann, Jens Henrik 
Kristiansen (referant), Anders Bjørnkjær-Nielsen og Niels Iver Juul (suppleant). 
Fra sekretariatet: Thore Eklund (medarbejder rep.), Henrik E. Refshauge (generalsekretær) samt Bente 
Mikkelsen Pahus (Mission Afrika Genbrug (MAG) og Jakob Stensig Henneberg  under pk 7.  
 
Økonomi og opfølgning 
I den nuværende situation med lukninger af genbrugsbutikkerne er det nødvendigt for bestyrelse at 
moneterere økonomi i Mission Afrika øje. Derfor vil forretningsudvalget (FU) holder flere møder, hvor 
økonomi følges nøje. Anders har overtaget daglige økonomiopgaver efter Torben, hvorfor FU indtil 
sommerferien suppleres med Jens Henrik Kristiansen.  
Regnskabet for 2020 blev gennemgået. Det foreløbige resultat ser fornuftigt ud.  
Bestyrelsen skal på næste bestyrelsesmøde tage stilling til de enkelte hensættelser i regnskabsåret 2020.  Det 
fremsendte oplæg om håndtering af arv godkendes af bestyrelsen. 
 
Sekretariat 
Strukturen på sekretariatet blev drøftet. Bestyrelsen ønsker fortsat en struktur med et tredelt ledelsesteam. 
Under ledelsen af økonomi skal økonomi men også fundraising og testamenter indgår. Vi ønsker at fastholde 
det gode momentum i Mission Afrika Genbrug. 
 
Partnere 
MELM: Der er udlånt ca. 130.000 fra nødhjælpspuljen til indtægtsskabende aktiviteter. Lånet tilbagebetales 
i løbet af 2021.  
LCCN mangler at sende afrapporteringer til MA. Årets kirkemøde er udsat pga. corona.  
RCA Der er lavet en erklæring i samarbejde med LWF, som er sendt til den danske regering for at rette 
fokus på den meget vanskelige situation i RCA.  
EFLC Anne Teresa Thanning arbejder godt og solidt med sundhedsopgaverne i 
Cameroun. Kirkemødet gennemføres.  
SAT-7 har haft rekordår mht. henvendelser fra seere - pga. corona og eksplosionen i Beirut.   
Uganda Bestyrelsen godkendte, at evalueringen af partnerskabet med Kamuzinda Farm, Uganda, udsættes 
til nov. 2021/jan. 2022.  
Volontører: Det er først realistisk at udsende volontører igen fra sommeren 2021.  
Der arbejdes med muligheden for at få selvadministrerende projekter men det kræver stort fokus på 
tidsforbrug.  
 
Mission Afrika Genbrug 
Alle butikker er pt. nedlukket. Under nedlukninger er det planen, at et par butikker flyttes samt at varer 
modtages og sorteres. Der er i MAG-teamet 2 ubesatte stillinger. Ansættelserne afventer udviklingen 
af corona-situationen. Der er påbegyndte forhandling om deling af butikker med Soldatermissionen og 
Promission.  
 
Evaluering af årets fællesarrangementer 
Årsmødet 2020 blev afviklet online fra 3 forskellige lokaliteter - i Aarhus, Herning og 
Vejle. Repræsentantskabsmødet var det muliges kunst. Der var dog gode oplæg og godt med 
flere videoklip- og hilsner fra alle MAs partnere.  Det må ikke være for tungt eller langt, når det foregår på 
en skærm. Bestyrelsen vurderede at det var godt at afviklede årsmødet online frem for at aflyse. Sekretariatet 
har lagt mange ressourcer i det tekniske set up. Bestyrelsen håber meget at årsmødet kan afholdes fysisk næst 
år.  
 
 
 

Anne Mie Skak Johanson, bestyrelsesformand 


