Informationsreferat fra Missions Afrikas bestyrelsesmøde 13. november 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, Jens Henrik Kristiansen (referent), 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 orienterede om Mission Afrikas regnskabet. MA har modtaget kr. 1.815 mio. i Covidkompensation men er pt. kr. 264.000 bagud i gaveindtægter. Dog har der i MAG været færre udgifter på ca.
kr. 500.000. Forventet underskud i 2021 bliver kr. 1.062 mio.
Bestyrelsen ønsker at det foreliggende budgetudkast for 2022 beskæres, så det udviser et driftsunderskud på
max. kr. 200.000. Der skal skæres op til kr. 400.000 i partnerstøtte. Resten, kr. 221.000 findes ved at beskære
løn- og driftsbudget.
Mission Afrika Genbrug
Bente redegjorde for MAG’s nye strategi om et nyt logistikcenter i Aarhus - samt satsning på genbrugssalg
online.
Partnere
MFLM Ansøgning på ca. 2 mio. er sendt til CICU vedr. gedeprojektet i Mali.
MFLM Mindre ansøgning indsendt til CKU vedr. projekt i Cameroun. Der har være afholdt møde i
Cameroun m. kirken og Pierre fra Mali. Der er nu skabt mulighed for at lokale missionærer kan rejse hjem til
Cameroun i tilfælde af dødsfald i nærmeste familie. Udgiften deles mellem EFLC og MFLM.
LCCN Der planlægges et partnerskabsbesøg i Nigeria i september. Her skal samarbejdsaftale med Symbols
of Hope samt en eventuel ekstern mission i samarbejde med LCCN drøftes. Der arbejdes i øvrigt på
kapacitetsopbygning af hovedkontoret i Numan.
EELRCA Der er stort behov for nødhjælp. Partnerkoordinatorerne afsøger muligheden for at kunne
støtte med nødhjælp og anden økonomisk hjælp via LWF - i stedet for at støtte via kirken, da kirkens
hovedkasserer stadig er anklaget for korruption. Der har været afholdt 2 møder i RCA-task forcegruppen.
EFLC Der har været partnermøde i Cameroun i sept. Der er afsendt en ansøgning på ca. 1 mio. til CKU til
udvidelse af fredsprojekt i Mora.
ADB Der har været partnermøde i Sierra Leone med det formål at informere om afslutning af samarbejdet
med ADB. Udkast til exitstrategi for 2022-2024 udarbejdet. Der har været dialog om at lave
indkomstskabende aktiviteter, kapacitetsopbygning af kirkens administration samt behov for minde
investeringer i Kangahun. Der arbejdes med en mulig afslutningsceremoni i 2023.
SAT-7 der har været partnerskabsmøde i Limassol i marts 2022. Korttidsudsending klar til udsendelse til
SAT-7.
Uganda Samarbejdet med Kamuzinda Farm bliver afsluttet.
På næste bestyrelsesmøde i feb. 2022 vil bestyrelsen drøfte relevansen af de 3 tidligere
godkendte projektmodeller.
For at blive selvadministrerende i CKU kræves det, at MA har en politik om beskyttelse og forebyggelse af
seksuel udnyttelse, misbrug og chikane. Thore Eklund præsenterede et udkast, som bestyrelsen godkendte, at
sekretariatet arbejder videre med.
Tværkulturelt Center
MA søger medlemskab af Tværkulturelt Center. Når MA er blevet medlem skal der udpeges en repræsentant
fra bestyrelsen.
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