Informationsreferat fra Missions Afrikas bestyrelsesmøde 10. september 2021
Til stede: Anne Mie Skak Johanson (formand), Henning Bech-Larsen (næstformand), Vibeke
Follmann, Anna Grethe Møller, Ida Jensen Friis, Morten Bonde Pedersen (kongevalgt medlem), Anne
Theresa Thanning (referent), Jens Henrik Kristiansen, Anders Bjørnkjær-Nielsen, Thore Eklund
(medarbejderrepræsentant).
Fra sekretariatet: Henrik E. Refshauge (generalsekretær), Bente Mikkelsen Pahus (Mission Afrika Genbrug
MAG), Stig Lilleøre (økonomi).
Økonomi
Stig Lilleøre fremlagde regnskabet for det første halvår af 2021 og besvarede spørgsmål fra bestyrelsen.
Bestyrelsen fik besøg af foreningens revisorer Alex Kirkegaard og Anja Pedersen. Der blev holdt et kort
oplæg omkring Mission Afrikas økonomi og præsenteret forskellige punkter til drøftelse.
Stig Lilleøre gav en opdatering på fundraisingsarbejdet:
• Der sendes takkebreve ud til alle givere med information omkring organisationen.
• Der fokuseres på opdatering af donordatabasen Collect.
• Stig Lilleøre starter på fundraisingskursus ved Charlotte Dyhr bestående af fire sessioner med
forskellige emner.
Der er afsat 50.000 til at få hjælp til at strukturere kodning på google til søgninger, således at Mission Afrika
og MAG dukker op i folks søgninger.
Mission Afrika Genbrug
På bestyrelsesmødet fortsatte drøftelse af den nye vision for MAG. Der skal etableres en sorteringscentral.
Bestyrelsen havde et ønske om MAG og MA fortsat har samme lokalitet. Dette for at bevare samhørigheden
og det tætte samarbejde. Bestyrelsen ønsker fortsat at et sådant kontor ligger i eller omkring Århus, men er
enige om at radius for søgningen kan øges yderligere, dog til et sted med gode forbindelser med offentlig
transport samt tæt på motorvejen.
Ledelsen fortsætter med at undersøge muligheder for nyt domicil. På Teams i bestyrelsesgruppen laves
en kanal omkring “nyt hovedkontor” hvor der opdateres omkring mulige lejemål. Alle
bestyrelsesmedlemmer opfordres til at tænke med og dele evt. ideer. Forretningsudvalget sparrer løbende
med ledelsesteamet og melder ud til bestyrelsen såfremt der skal tages beslutning om et konkret lejemål.
Partnere
EFLC Anne Theresa Thanning fremhævede glæden ved at få bygge bro mellem sundhedsgruppens frivillige
arbejde og vores partner. De to ting er meget forskellige, og derfor har det været godt at have en person på
stedet. Halvdelen af tiden er brugt på MA, og den øvrige tid på et lokalt baptisthospital, da EFLC ikke har
hospital i Garoua. Anne theresa Thanning har evalueret EFLCs sundhedsarbejde, og besøgte fire klinikker og
et hospital. Der er frivilligt ansat en kæmpe kapacitet i EFLC til at få samlet og strømlinet sundhedsarbejdet.
AT har brugt tid på at søge Genbrug Til Syd om container med sundhedsudstyr, der ankommer 19.
september. Der har desuden været mange samtaler med kirkeledelsen om MA og opstart af volontørprogram
i Yaoundé. Vigtigheden af tilstedeværelse hos vores partner bliver igen synlig. Mission Afrika får en helt
anden legitimitet ved at være til stede. Partneren kan tænke sammen med os på en helt anden måde, fordi den
tætte kontakt skaber inputs fra begge sider. Ting der er mere realistiske og der bliver mere følgeskab i
partnerskabet.
Mali Thore Eklund informerede omkring den aktuelle situation i Mali, hvor antallet af medlemmer af
muslimske grupperinger med tilknytning til terrororganisationer er stigen de i en grad at de kan påvirke
regeringen. Samtidig er Frankrig ved at trække deres tropper ud og frygten er at udviklingen går mod en
islamisk stat, hvor der bliver tiltagende forfølgelser mod kristne.

Udvidelse af MFLMs landeportefølje diskuteres af bestyrelsen og der er enighed om at Senegal for
nuværende vurderes som den bedste mulighed i forbindelse med et nyt missionsområde, bl.a. fordi at
sikkerhedssituationen er mere stabil end i Burkina Faso. Partnerteamet opfordres derfor til at fortsætte
undersøgelsen af mulighederne i Senegal. Der planlægges bl.a. endnu et forundersøgelsesbesøg af MFLM.
Derudover har LCCN givet positiv tilkendegivelse omkring at undersøge muligheden med en lignende
model, hvor LCCN sender evangelister og præster til et andet land eks. Sierra Leone.
Generelt Thore Eklund informerede bestyrelsen om de opslåede korttidsmissionærstillinger i hhv. Mali,
EFLC og hos SAT-7. De første ansøgninger er allerede tikket ind og det ser spændende ud.
Bestyrelsen overvejer at arrangere en fælles partnerkonference. Ideen er at der på konferencen er deltagelse
fra alle vores partnere og fra Mission Afrika. Seneste partnerkonference fandt sted i 2010. Bestyrelsen
drøftede mulige temaer for konferencen, som kan være relevante på tværs blandt alle partnere. Muligt emne
kunne være: religion- og åndsfrihed eller missionsteologi. Bestyrelsen beslutter at Mission Afrika vil stræbe
efter at afholde en fælles partnerkonference i 2022. Sekretariatet går videre med ideen og afdækker nærmere
detaljer ifht. muligheder, samt hvilke ressourcer det kræver.

Konstituering af MA-bestyrelsen 11. september 2021
Efter valg på repræsentantskabsmødet 2021 består bestyrelsen af
Anne Mie Skak Johanson, Henning Bech-Larsen,Vibeke Follmann, Ida Jensen Friis, Morten Bonde
Pedersen, Anne Theresa Thanning, Jens Henrik Kristiansen, Anders Bjørnkjær-Nielsen og Camilla
Hoffmann.
Konstituering: formand: Anne Mie Skak Johanson, næstformand: Henning Bech-Larsen, som tredje
bestyrelsesmedlem af forretningsudvalget: Anders Bjørnkjær-Nielsen

Anne Mie Skak Johanson, bestyrelsesformand

