
 

 
 

Informationsreferat fra Missions Afrikas bestyrelsesmøde 2. februar 2021  

Til stede: Anne Mie Skak Johanson (formand), Henning Bech-Larsen (næstformand), Anna Grethe Møller, 
Ida Jensen Friis(referent), Vibeke Follmann, Jens Henrik Kristiansen, Anders Bjørnkjær-Nielsen og Niels 
Iver Juul (suppleant). 
Fra sekretariatet: Morten Josefsen, Heidi G. Andersen, Sofie Hvidbjerg Larsen (Pkt. 4), Johannes 
Nordentoft og Clement Dachet (Pkt. 5) Thore Eklund, Bente Mikkelsen Pahus og Henrik Engelbrekt 
Refshauge.   
 
Sekretariat  
Bestyrelsen har ansat Stig Lilleøre som nye leder af fundraising og økonomi. Bestyrelsen glæder sig til 
samarbejdet.  
Desværre er PADCI-3 ansøgningen blevet afvist. Det kan blandt andet skyldes at MA denne gang søgt om en 
større pulje og at ansøgningen var på ca. 2 millioner.  
Clement Dachet samarbejdsansættelse i MKR er forlænget året ud.  
 
Mission Afrika Genbrug 
Bente Mikkelsen Pahus orienterede om en stor genåbning af genbrug. Frivillige er meget engagerede og de 
store butikker er godt med regnskabsmæssigt. Sofie Hvidbjerg Larsen blev ansat midt i april som 
administrativkoordinator og assistent i fundraising. Sofie er bachelor i offentlig administration. Hun er ansat 
25 timer i MAG og 12 timer i fundraising.   

Bente Mikkelsen Pahus fremlagde i øvrigt bilagene ang. Strategi og vision for MAG 2021-2025.   
Bestyrelsen er positive overfor den fremlagte strategi/vision og for den udvidelse af Mag som foreslåes. 
Visionen/strategien tages op igen på næste bestyrelsesmøde, hvor der tages en endelig beslutning.   
 
Partnere 
Partnerteamet orienterede kort om partnerne og fremlagde bilag angående puljer. Bestyrelsen takkede for et 
godt oplæg og så positivt på at en stor del af midlerne til partnere formidles gennem puljer. Det forventes, 
at der arbejdes videre med pulje-oplægget, og bestyrelsen vil gerne se strategi for, hvordan puljerne skal 
defineres, og en strategibeskrivelse af området. Partnerteamet kan gå videre med planerne og fortsætte 
samtalen med partnerne omkring dette.  
  
Clement arbejder videre med et projekt med LCCN angående vandflasker. Bestyrelsen godkendte desuden 
en indstilling til forøgelse af nødpuljen.   
 
Ekstraordinært bestyrelsesmøde  
Bestyrelsen besluttede at afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde i juni. 
  
 

 

Anne Mie Skak Johanson, bestyrelsesformand 
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