
 

Repræsentantskabsmøde i Mission Afrika 
 

Tid: lørdag, den 11. september 2021 kl. 09:45 – 13:40 
 

Sted: Diakonhøjskolen, Lyseng allé 15, 8270 Højbjerg 
 

 

Dagsorden: 
 

1. Valg af dirigent 
 

Mogens Mogensen blev valgt til Dirigent. – Han takkede for valget, men oplyste, at han var medfor-

slagsstiller til det indkomne forslag om vedtægtsændringer, jfr. punkt 5.A – og på denne baggrund 

blev Vagn Ove Høgild valgt til Dirigent for så vidt angår dette dagsordenspunk.  

 

Og Dirigenten konstaterede straks, at Repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt i relation til 

Mission Afrikas Vedtægter. 

 

 

2. Valg af referent og stemmetællere 
 

Sten Erik Løvgreen blev valgt til Referent.  
 

Aage Nielsen og Flemming Najbjerg blev valgt til Stemmetællere. 
 

Der var udleveret 76 stemmer. 

 

 

3. Fremlæggelse og drøftelse af beretninger til godkendelse 
 

Med henvisning til den udsendte skriftlige beretning ’Kærlighed i en corona-tid’ i Årsskrift 2021, 

trykt i Magazinet nr. 3, 2021, supplerede Anne Mie Skak Johansen, Formand for Mission Afrika, 

med mundtlige bemærkninger til nedennævnte delemner – og med flere videoer på storskærm: 
 

CORONAPANDEMIEN / GENBRUGSBUTIKKERNE 
 

Anne Mie Skak Johansen indledte med at omtale Coronakrisen, som har været en meget stor udfor-

dring (også) for Mission Afrika; Genbrugsbutikkerne har således været lukket ned ad to omgange – 

men MA er alligevel kommet igennem krisen på en bemærkelsesværdig god måde med et årsunder-

skud på kun 400.000,- kr. De frivillige i Genbrugsbutikkerne har under nedlukningerne brugt tid på 

at få ryddet op i butikkerne og få udført diverse reparationer m.v. Og fremadrettet ser det godt ud 

for vore Genbrugsbutikker. 

 

PROJEKTGRUPPER 
 

Anne Mie Skak Johansen bemærkede, at man har arbejdet rigtig meget med Projektgrupper: det giv-

er nye frivillige medarbejdere, som får ’ejerskab’ til projektet, og som genererer nye initiativer. – Vi 

er rigtig glade for alle Projektgrupperne. 

 

MISSION AFRIKAS PARTNERE 
 

Anne Mie Skak Johansen nævnede Mali, hvortil der jo er udsendt 5 familier fra Cameroun. Både 

den politiske og den økonomiske og den religiøse situation i Mali ser meget alvorlig ud – en islami-

sering er på vej ind over landet, som nødigt skulle blive et nyt Afghanistan…– Elizabeth Kodio, 

som var lederen af udviklingsafdelingen i MFLM, døde af kræft i 2020, hvilket var et meget stort 

tab for missionen, men den i stedet nyansatte Francois d’Assise Coulibaly har vist sig at være sær-

deles kompetent, så arbejdet kan fortsætte. – En ansøgning til DANIDA på 2,3 mio. kr. til gedepro-

jektet i Mali blev ikke godkendt i første omgang, men der er tilkendegivelser om, at projektet nok 
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vil blive godkendt: med visse tekniske tilretninger. – Via video på storskærmen blev der bragt en 

hilsen fra nævnte Francois, og der blev vist video vedr. gedeprojektet. – Endvidere blev der vist en 

video om de internt fordrevne i Mali i konflikten mellem fulani-nomader og de fastboende dogon-

folk, som MFLM hjælper med genhusning i Bamako.  

 

Anne Mie Skak Johansen omtalte Sierra Leone, hvor der er valgt en ny kirkeledelse efter korruption 

i kirken – og herefter er samarbejdet mellem Mission Afrika og kirken ved at komme i gang igen. 

Om Central Afrika sagde hun, at der er konflikt mellem flere rebelstyrede regioner, der gør det me-

get vanskeligt at komme frem med hjælp til kirken, som har desperat brug for hjælp. Vi kan mødes 

med folk fra Kirken i Cameroun; der er valgt en ny leder, som skal sørge for et meget stort opryd-

ningsarbejde… 

 

Anne Mie Skak Johansen omtalte det meget nære og gode partnerskab, som er opbygget mellem 

Mission Afrika og EFLC / Den Lutherske Brødrekirke i Cameroun vedrørende samarbejdet i Mali, 

men også andet samarbejde, således om et fulani-center for fulani-konvertitter. Og samarbejde i 

Nordcameroun med PROCMURA om at hindre radikalisering af de unge i spændingsfeltet mellem 

kristne og muslimer. – Der blev vist en video, hvor kirkepræsidenten i EFLC Alvius Debsia bringer 

en hilsen til Mission Afrika, hvor han blandt andet siger, at takket være MA er EFLC nu til stede i 

det meste af Cameroun, inklusive landlige områder. – Der er nære personlige kontakter mellem MA 

og EFLC, hvilket det er meget vigtigt at holde ved lige og udvide. 

 

Anne Mie Skak Johansen nævnede, at MA var på besøg hos kirken i Nigeria, LCCN i februar 2020, 

hvor der blev underskrevet en ny samarbejdsaftale mellem MA og LCCN – men umiddelbart der-

efter kom så corona-pandemien, hvilket gjorde det umuligt straks at udmønte aftalen, men nu er 

man ved at komme i gang. – Der blev vist en video med ærkebiskop Musa Filibus i Numan, hvor 

han fortæller om, at kirkerne er ved at blive genåbnet efter corona-pandemien, og kirkens møder er 

også kommet i gang igen: Covid-19 betyder, at Kirken må redefinere sine konkrete opgaver: hvor-

dan rækker vi ud til folk i diakoni og i forkyndelse; som Kirke må vi altid se fremad og aldrig op-

give håbet. Musa Filibus rettede en stor tak til MA og udtrykte håbet om, at det snart igen bliver 

muligt at mødes ansigt til ansigt. 

 

Anne Mie Skak Johansen omtalte også SAT-7 på Cypern & omegn: Den forfærdelige eksplosion på 

havnen i Beirut primo 2020 påvirkede SAT-7-studiet i byen. Der blev igangsat indsamling også til 

medarbejdere, som blev ramt af eksplosionen, så de kunne fortsætte deres meget påskønnede arbej-

de: der er tale om en voldsom stigning i antallet af lyttere og også med hensyn til respons fra lyttere. 

Der er fra MA udstationeret en medarbejder hos SAT-7 samt en volontør.  

 

Anne Mie Skak Johansen konkluderede, at MA arbejder i Vestafrika, hvor der er virkelig mange og 

store problemer – men det er så Mission Afrikas opgave at tage udfordringerne op! – 2020 har vær-

et et særdeles udfordrende år, men vi er taknemmelige for, at vi har kunnet være med og gøre en 

indsats. 

 

Applaus fra salen… 

 

Generalsekretær Henrik Engelbrekt Refshauge kaldte nu alle medarbejdere i Sekretariatet frem til 

fremvisning! Og han og Bente Mikkelsen Pahus, leder af Mission Afrika Genbrug, præsenterede nu 

og omtalte alle de ansatte for forsamlingen. En særlig omtale fik Stig Lilleøre, som er den nye fund-

raising- og økonomileder, og han nævnede, at Anne Sofie Bitch, MA’s hidtidige journalist, havde 

sagt sin stilling op – og i stedet har man ansat en hel række unge studentermedarbejdere på deltid til 

at løse mange forskellige opgaver for MA. 

 

Henrik Engelbrekt Refshauge oplyste, at han og Johannes Nordentoft har været to gange til møde i 

Udviklingsministeriet – og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen blev så interesseret i 
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Mission Afrika, at han gerne vil komme og besøge sekretariatet i Højbjerg; dato for besøget er end-

nu ikke aftalt. 

 

SPØRGSMÅL OG KOMMENTARER 
 

Efter Formandens beretning og præsentationen af sekretariatet m.v. gav Mogens Mogensen nu mu-

lighed for, at Repræsentantskabets medlemmer kunne fremkomme med spørgsmål og kommentarer. 
 

Thure Krarup spurgte: Hvorfor har vi ikke nogle gæster fra vore samarbejdspartnere med til Års- og 

Repræsentantskabsmødet – og i det hele taget gæster, som bor hos os en tid, f. eks. nogle måneder? 
 

Anne Mie Skak Johansen svarede: at dét vil vi virkelig også meget gerne have --- men Danmarks 

meget stramme udlændingepolitik rammer os, idet det politisk er meget vanskeligt, for ikke at sige 

næsten umuligt, at få visum til indrejse i Danmark, hvortil kommer, at sagsbehandling om visum er 

usædvanlig langsommelig… 
 

Thure Krarup foreslog, at vi lægger lister frem nu i forbindelse med vort repræsentantskabsmøde 

med protest til myndighederne om de nævnte visumproblemer 
 

Mogens Mogensen anmodede Thure Krarup om at formulere et forslag til en sådan protest, som så 

kan vises på skærmen, hvorpå repræsentanterne kan stemme derom. 
 

Aage Nielsen spurgte dels om, hvad der står i den nævnte nye samarbejdsaftale mellem MA og 

LCCN? – dels om konkretisering af kirkens involvering i antiradikalisering af unge muslimer? 
 

Anne Mie Skak Johansen svarede, at samarbejdsaftalen med LCCN er af mere generel karakter. 
 

Clement Dachet sagde, Covid-19 har været årsag til, at samarbejdsaftalen med LCCN endnu ikke er 

rigtig udviklet, og endvidere, at Kirken i sig selv ikke er stor nok til selvstændigt at kunne agere i 

relation til Boko Harams aktiviteter i Nordøstlige Nigeria 
 

Poul Martin Nielsen spurgte, hvad Mission Afrika vil tale med udviklingsminister 
Flem-ming Møller Mortensen om, når han kommer på besøg hos Mission Afrika? 
 

Henrik Engelbrekt Refshauge svarede, at MA vil tale med ham om Kirkens rolle for at 
stifte fred i verden. 
 

Lilly Krarup sagde, at hun blev så glad ved at se og høre om alle de unge nye medarbejdere i sekre-

tariatet og administrationen, det lover godt! – hun ville bare gerne sige tak derfor! 
 

Mogens Mogensen tilkendegav, at Thure Krarups forslag om en protestadresse til myndighederne 

om vanskelighederne ved at få visum til Danmark vil blive taget op senere på Dagsordenen, se 

punkt 5 B – og herefter gik man over til at stemme om Formandens beretning. 

 

Resultat af afstemningen: alle stemte for, ingen stemte imod, ingen stemte hverken for eller imod: 

Formandens beretning var dermed énstemmigt godkendt. 

 

 

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 
 

Årsregnskab 2020 for Mission Afrika var offentliggjort sammen med de skriftlige beretninger i 

Magazinet nr. 3, 2021. Dette regnskab blev nu vist på storskærm – og det blev gennemgået af fund-

raising- og økonomileder Stig Lilleøre. 

• Årets resultat 2020: minus kr. 399.036 minus finansielle udgifter 36.820 = minus 362.216,- 

• Årets resultat 2019: plus kr. 1.392.775,- 

Årets resultat 2020 er meget tilfredsstillende, når corona-pandemiens særlige negative omstændig-

heder tages i betragtning.  

 

Bente Pahus, leder af Mission Afrika Genbrug, nævnede også under dette punkt Covid-19’s nega-

tive indflydelse på årsregnskabet, som også indebar ekstra helt uforudsete udgifter til håndsprit, 
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mundbind og øvrige værnemidler. Men Mission Afrika har fået en del mærkbar kompensation fra 

det offentlige. – Hun rettede en stor TAK til genbrugsbutikkerne og fremhævede den store indsats, 

som genbrugsmedarbejderne har ydet, og som har været af uvurderlig betydning for Mission Afrika 

i denne meget vanskelige situation. 

 

Mogens Mogensen spurgte, om der var nogen, som havde spørgsmål og/eller bemærkninger til 

årsregnskabet?! 
 

Niels Nielsen spurgte, hvor mange Genbrugsbutikker Mission Afrika driver, alene eller i fællesskab 

med andre organisationer. 
 

Bente Pahus oplyste, at der på landsplan er i alt 63 MA-Genbrugsbutikker. 
 

Henrik Engelbrekt Refshauge sagde TAK til alle, som skriver Mission Afrika ind i deres testa-

mente!! 

 

Mogens Mogensen satte nu godkendelse af Årsregnskab 2020 for Mission Afrika til afstemning. 

Alle stemte for godkendelse, ingen stemte imod, ingen stemte hverken for eller imod, og Årsregn-

skabet 2020 var dermed énstemmigt godkendt af Repræsentantskabet. 

 

 

5. Indkomne forslag: 

A. Forslag til Vedtægtsændringer 
 

Under dette dagsordenspunkt overtog Vagn Ove Høgild hvervet som dirigent, jfr. den indlednings-

vise beslutning herom. 

 

Der var indkommet forslag om ændring af § 12 i Mission Afrikas Vedtægter, forslaget var under-

skrevet af Thomas Hansen, Mogens Mogensen og Sten Erik Løvgreen. Vedtægternes § 12 med 

ændringsforslag var omdelt til de tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmer. Thomas Hansen 

motiverede forslaget: 
 

Han nævnede, at forslaget er foranlediget af, at man på sidste års Repræsentantskabsmøde ændrede 

de dagældende regler om kollektivt medlemskab således, at kun enkeltpersoner kunne have tale- og 

stemmeret, og man afskaffede dermed reglerne om kollektivt medlemskab. Denne vedtægtsændring 

skete under corona-pandemien, hvor Repræsentantskabsmødet blev holdt virtuelt fra tre forskellige 

steder i landet – og således at der ikke kom nogen debat om forslaget, og det var hans indtryk, at 

mange slet ikke havde opfattet denne vedtægtsændring. 
 

Thomas Hansen sagde, at forslagsstillerne fandt der værdifuldt for Mission Afrika, at ’kollektive 

grupper’ kan være medlemmer af Mission Afrika og dermed kan have tale- og stemmeret på Mis-

sion Afrikas Repræsentantskabsmøde. Tidligere blev Mission Afrika / SudanMissionen båret af de 

mange kredse, deres tid er ovre, men fremover kan Mission Afrika have megen gavn og glæde af 

medlemskaber af ’kollektive grupper’ såsom genbrugsbutikker, MA’s projektgrupper, tema- og 

landegrupper, diverse foreninger og institutioner, også ’udenlandske grupper’ f. eks på Færøerne  

og i Mali… 

 

Anne Mie Skak Johansen sagde, at hun var glad for forslaget, fordi det gav anledning til, at vi nu 

med personlig tilstedeværelse på Repræsentantskabsmødet kunne drøfte principperne deromkring  

– idet hun anerkendte og beklagede, at vi på grund af corona-pandemien sidste år ikke havde mulig-

hed for en ordentligt motivering og debat om emnet. – Hun sagde, at Bestyrelsen foreslår, at vi ikke 

stemmer for ændringsforslaget, men stemmer ja til at slutte op om gældende ordning: én mand / én 

kvinde = én stemme! – Hun spurgte: Hvad er en ’kollektiv enhed’? Kan ’far-mor-og-børn’ f. eks. 

være en ’énhed´?! Det er umuligt at definere ’en énhed’– og hvordan relaterer det til SKAT?! 
 

Anders Bjørnkær-Nielsen takkede også for forlaget som giver anledning til at debattere principperne 

– og for ham er demokrati: én mand – én stemme! 
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Jens Henrik Kristiansen udtalte en vis forståelse for forslaget, men han går ind for princippet én 

mand – én stemme’. En regel om ’kollektivt medlemskab’ vil desuden medføre en voldsom admini-

stration. Han opfordrede til, at genbrugsfolk og andre interesserede melder sig personligt ind i Mis-

sion Afrika, hvilket vil give en stor styrke og inspiration til Mission Afrika. 
 

Thomas Hansen sagde, at DSUK / Danske Sømands- og Udlandskirker opererer med ’kollektive 

medlemskaber’, så det må kunne lade sig gøre at definere – og han forestiller sig, at en ’kollektiv 

gruppe’ skal godkendes af Repræsentantskabet.  
 

Thure Krarup tilkendegav, at han gerne ville have det foreliggende ændringsforslag til Vedtæg-

ternes § 12 til afstemning. 
 

Sten Erik Løvgreen oplyste, at begrundelsen for, at han var medforslagsstiller, var, at mulighed for 

’kollektivt medlemskab’ efter hans opfattelse kunne være en god anledning til at gøre genbrugs-

folket langt mere interesserede i selve Mission Afrikas arbejde. 
 

Aage Nielsen fandt, at der er en vigtig pointe i at få de kollektive grupper bag Mission Afrika gjort 

medansvarlige for Mission Afrika. Og han mente, at det må kunne lade sig gøre at definere ”en 

kollektiv énhed” i relation til Mission Afrika. – Han foreslog, at forslagsstillerne får forsalget med 

hjem med henblik på at bearbejde det til forelæggelse på næste års Repræsentantskabsmøde. 
 

Thomas Hansen tilkendegav, at han syntes, at Aage Nielsens forslag kunne være en god idé, så man 

kunne bearbejde forslaget om ’kollektive enheder’ på baggrund af den stedfundne debat. 

 

Der blev nu holdt afstemning om det stillede forslag: at forslagsstillerne skulle bearbejde forslaget 

til ændring af Vedtægternes § 12 med henblik på forelæggelse på Repræsentantskabsmødet 2022. 
 

For forslaget stemte: 45 – imod forslaget stemte: 7 – hverken for eller imod stemte: 3. 

 

 

B. Forslag til Resolution om indrejsevisum til MA-gæster fra Afrika. 
 

Under ’spørgsmål til formandens beretning’ blev det foreslået, at Repræsentantskabet formulerer  

og sender en protest til myndighederne over Danmarks meget restriktive regler for at give indrejse-

visum til folk fra f. eks. Mali og Cameroun, som MA inviterer til at besøge Mission Afrika med 

henblik på at deltage i Repræsentantskabsmøder og andre aktiviteter under Mission Afrika. 

 

På denne baggrund vedtog Repræsentantskabet at give Bestyrelsen pålæg om og bemyndigelse til 

nærmere at bearbejde teksten i protest-resolutionen og derpå sende den til de relevante myndigheder 

på vegne af Repræsentantskabet. 

 

 

6. Fremlæggelse af handleplan og budgetovervejelser 
 

Der var omdelt et papir med UDKAST til VISION – STRATEGI – FOKUSPUNKTER 2021-2026, 

Visionsudvalget er nedsat af Bestyrelsen og har været samlet 7 gange, og den har undervejs blandt 

andet været drøftet med Mission Afrikas samarbejdspartnere. Det foreliggende Udkast til Handle-

plan blev nu nærmere præsenteret af Anne Mie Skak Johansen. 

 

Bente Mikkelsen Pahus redegjorde for Mission Afrika Genbrugs strategi 2021-2025, som har følg-

ende overskrifter:  

• Fokus på mere logistik og hjælp til ’bagbutikken’ 

• Fokus på at styrke og vækste vore eksisterende butikker 

• Fokus på frivillig omsorg og ledelse 

• Fokus på at vinde nyt land. 

 

Repræsentantskabet blev således orienteret om de fremlagte strategi- og handleplaner. 

Vi
sm

a 
Ad

do
 id

en
tif

ik
at

io
ns

nu
m

m
er

: 1
5b

21
00

3-
80

e7
-4

e6
7-

b0
0d

-5
9c

2c
35

9e
65

1



 

 

7. Fastsættelse af medlemskontingent 
 

Medlemskontingentet blev, som hidtil, sat til 150,00 kr. årligt, dog 75,00 kr. for unge under 25 år. 

 

 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
 

Anne Mie Skak Johansen oplyste, at Bestyrelsen har udpeget Morten Bonde Pedersen som nyt 

’kongevalgt’ medlem af Bestyrelsen. Han afløste Niels Iver Juul som medlem af Bestyrelsen. 

 

Følgende hidtidige medlemmer af Bestyrelsen var på valg: Anna Grethe Møller, som ikke ønskede 

genvalg, og Jens Henrik Kristiansen, som var villig til at modtage genvalg. Desuden var Camilla 

Hoffmann opstillet. Da der ikke var opstillet flere kandidater, end der skulle vælges, var Jens Hen-

rik Kristiansen og Camilla Hoffmann dermed valgt uden afstemning. 

 

Suppleant til bestyrelsen er Niels Iver Juul  

 

 

9. Eventuelt / Ordet frit 
 

Der fremkom ikke særskilte bemærkninger under dette dagsordenspunkt. 

 

 

Dirigenten Mogens Mogensen takkede forsamlingen for god ro og orden – og Anne Mie Skak 

Johansen takkede Mogens Mogensen for god ledelse af repræsentantskabsmødet. 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

 

 

 

 

Mogens Mogensen           Anne Mie Skak Johansen            Sten Erik Løvgreen 

dirigent            formand             referent 
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beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument
Tilrettet udgave REFERAT af Repræsentantskabsmøde 11. sep. 2021.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle 
partere på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig 
for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter
Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil 
dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil 
dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet
2021-11-26 10:14 Underskriftsprocessen er startet
2021-11-26 10:14 Underskriftsprocessen er startet
2021-11-26 10:14 Underskriftsprocessen er startet
2021-11-26 10:14 En besked er sendt til Sten Løvgreen
2021-11-26 10:14 En besked er sendt til Mogens Mogensen
2021-11-26 10:14 En besked er sendt til Anne-Mie Skak Johansson
2021-11-26 11:24 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Anne-Mie Skak Johansson og 

identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 87.104.x.x
2021-11-26 11:34 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Anne-Mie Skak Johansson
2021-11-26 11:35 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Anne-Mie Skak Johansson og 

identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 87.104.x.x
2021-11-26 11:35 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Anne-Mie Skak Johansson og 

identifikationsmetoden NemID privat blev anvendt fra IP adresse 87.104.x.x
2021-11-26 11:37 Anne Mie Arndt Skak Johanson har underskrevet dokumentet Tilrettet udgave REFERAT af Repræsentantskabsmøde 

11. sep. 2021.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-212905565599)
2021-11-26 11:37 Alle dokumenter sendt til Anne-Mie Skak Johansson er blevet underskrevet
2021-11-26 17:43 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Mogens Mogensen og identifikationsmetoden 

NemID privat blev anvendt fra IP adresse 185.5.x.x
2021-11-26 17:44 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Mogens Mogensen
2021-11-26 17:45 Mogens Stensbæk Mogensen har underskrevet dokumentet Tilrettet udgave REFERAT af Repræsentantskabsmøde 

11. sep. 2021.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-918460733792)
2021-11-26 17:45 Alle dokumenter sendt til Mogens Mogensen er blevet underskrevet
2021-12-03 10:14 Påmindelse er sendt til modtager: Sten Løvgreen
2021-12-06 13:25 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Sten Løvgreen og identifikationsmetoden NemID 

privat blev anvendt fra IP adresse 212.10.x.x
2021-12-06 13:28 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Sten Løvgreen og identifikationsmetoden NemID 

privat blev anvendt fra IP adresse 212.10.x.x
2021-12-06 13:51 Identifikationsskærmen er blevet tilgået via linket der blev sendt til Sten Løvgreen og identifikationsmetoden NemID 

privat blev anvendt fra IP adresse 212.10.x.x
2021-12-06 13:52 Dokumentet blev åbnet via linket sendt til Sten Løvgreen
2021-12-06 13:54 Sten Erik Lorentzen Løvgreen har underskrevet dokumentet Tilrettet udgave REFERAT af Repræsentantskabsmøde 

11. sep. 2021.pdf via NemID privat (PID: 9208-2002-2-362881285327)

Visma Addo
Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo
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Foruden dette dokument kan ét eller flere dokumenter og bilag være tilknyttet transaktionen.
Alle dokumenter som indgik i transaktionen er listet nedenfor. Hændelsesloggen
beskriver underskrivers hændelser i forbindelse med signering af dokumentet.

Dokumenter i transaktionen

Nærværende dokument
Tilrettet udgave REFERAT af Repræsentantskabsmøde 11. sep. 2021.pdf

Ovenstående dokumenter og bilag er fremsendt i underskrevet form til alle 
partere på e-mail eller som link til download. Underskriver er selv ansvarlig 
for download og sikker opbevaring af dokumenter og bilag.

Download dokumenter
Har du som underskriver modtaget link til download af dokumenterne vil 
dette være muligt i op til 10 dage efter underskrift. Herefter vil 
dokumenterne blive slettet fra Visma Addo.

Hændelseslog for dokument

Hændelseslog for dokumentet
2021-12-06 13:54 Alle dokumenter sendt til Sten Løvgreen er blevet underskrevet

Visma Addo
Visma Consulting • Gærtorvet 1-5 • 1799 Copenhagen V • Denmark

addo@visma.com • www.visma.dk/addo
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 45QmN2sX2Q/ppxc1YHHkgjyNDBhFGyEyIN67NFjvMdE=


 
EVC70ZpoZYJA7XK79qauCO145UXy807bxFLm1d9+IUeBhoWRzar1l8Og9r6g0/iqch0Lj2t1yZIP
jPDzeOBgead54TVs/8ZzZJDQEsC61fvKwqS1IjPo7af/SUE8iM6VuUPeVFcJgs+4JhuTV57wTA35
R52EYehSW40uZ2lbsWUWy7UYMeNHRgfKRQ8bDLarp+PrEPVHMGlSLqfB15V5n8NMMnBfhu0lFYc8
WkmDxh6eEFbl54Hpe5qqZV+H/gVmdVWbjByicxcbb/n80izh0/a23GqXi8bmNbAUeKqIEMz928C7
VtkuWH+pXzmYchi+FjlEDTly6kRdnShoKM4LzA==

 
 
 
MIIFFzCCAv+gAwIBAgIEVtjyejANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE5MTEw
NTE1NDczNFoXDTM0MTEwNTE2MTczNFowQDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEdMBsGA1UEAwwUVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSVYwggEiMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4IBDwAw
ggEKAoIBAQDWiXnxmSNSRULDJLfWHFbMwspv7GqSATcPyw+ugRowpxbg42KG2i05uFcgHe/NopNJ
dqaAKIAdgA24kOl4gqr9rPYsz9YAWDNrp8oVd3RrJNMZ6Hjdy3SWZtdA1XzvM+L/2NT8jq2PfpPw
1WrAacRkll4WuGm9gU0HbSleYqjsnGK/zwvwVp1HW6SHKxu8BehBF30+ut2d4M1clSAUjvdlLwou
RLmaX++/BxgWohtpF5zvjGD63X6EyjCfoCcIlEk6LjF6RDOsLwpWzVhk6XDfQZfuGNYpqIdbrFA3
FFkMwv/Mfo1gTonCb/BY7HDzCn1EGDpSFSx1MS0gJpBTvdoHAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMB
Af8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIBBjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCB
jDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2VzLnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBU
MQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NF
UyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbde
zAY3MB0GA1UdDgQWBBRcu3ViFjKZqjaguJr7b6cMX/AK1TANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAfB4+
BITeTGXS0WxGxf55ES2jpY2CoLeJzXXOwE+RRt6MyBmRWPU3ejqKwvTta09QmLfgwX8hTX9TaX8e
CBAI8wdh/ztwVB9CEPdTi5yksJBLq2bdT6RdYF8SNGDUVStpcdJWXtLPmly2uq2YO+dx/CrXJyp3
x6XoPBZKRrdnyWehsiZqQKTvFRID+KQrI+ZSxfIZDKTR4gkzzMIPcvp5Wa/ljdoTgLnaSlGR1f8c
8UCnaIu8cNLKGGkwuY3ix8gcRAHkBsvYWYvcREe0ZIw2AQDfkCLtuUxRwHJO3at8heIdIb98CyB7
l0QYqo9/yLq07SNnuMp70h/t5LxY9U98bUzJT+ZS2s7jd+qbwK3XrfqisGpJp0mWmJw8OAm+yOoR
Pv7V0c8gEeItiT/dIoP3kQJ+Q2GJuhSNkKveWRmiwRd96efjYH8syopBpTX7QEQHegInhN11vng8
HmFi6NPoXGO0utxbMEOgVaCV6nkv+izKgxSh0x4a22Fmpfzc1yiumHIYT/o9f3aGRPy7QGF21cdV
nsyoETskY0kTlJUgXe3E/MG8DxZIDeeMott1Bu8dzuv2JrhZhwIzmiS1zfDROi+fsWRdDjrA45RC
QFcg5EMgmGOqncBarhUXX2v+e4bBc8pALVxZTeYWl2thLps2rnH32eZfkiHUCnKPReqkjy0=


 
 
MIIGEDCCBPigAwIBAgIEXd8BGjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBAMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR0wGwYDVQQDDBRUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJVjAeFw0yMDEwMDgxMDUx
NDdaFw0yMzEwMDgxMTIxNDdaMIGFMQswCQYDVQQGEwJESzEpMCcGA1UECgwgSW5nZW4gb3JnYW5p
c2F0b3Jpc2sgdGlsa255dG5pbmcxSzAjBgNVBAUTHFBJRDo5MjA4LTIwMDItMi0zNjI4ODEyODUz
MjcwJAYDVQQDDB1TdGVuIEVyaWsgTG9yZW50emVuIEzDuHZncmVlbjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEB
BQADggEPADCCAQoCggEBALg3D/EbdfTFuHMpmx7B2cEUExqq4w00r5krKe1J1xW4XNheRhImav++
GNgwX/S7X8c9RQu1cdv/C4z5RXHVVa4Z2vbLaPHtUVDlNjoxq5wLLYzUzRfswKOR6VFkQEjT0idO
spIVhg3Kj9bPkR25haqYHaqtSEHm93Eu7wW6PVdpfDZ/Ll3VBa7xxdIkBhFbPY5vP40iF1KMQjl8
a2TNRVKVUwTxfwXCDtzCRiZ6813QddhgW5okwTo8XmxqJ6+aa2EUKB5QywN2mIbp6pHrxh8brwg2
s51xzpcryRKjpsVSdXl4RRY7HqWMLg9E4LHAcKe9mCW+HHHhPXwPWZIHBrMCAwEAAaOCAsowggLG
MA4GA1UdDwEB/wQEAwID+DCBhwYIKwYBBQUHAQEEezB5MDUGCCsGAQUFBzABhilodHRwOi8vb2Nz
cC5pY2EwNC50cnVzdDI0MDguY29tL3Jlc3BvbmRlcjBABggrBgEFBQcwAoY0aHR0cDovL2FpYS5p
Y2EwNC50cnVzdDI0MDguY29tL29jZXMtaXNzdWluZzA0LWNhLmNlcjCCAUMGA1UdIASCATowggE2
MIIBMgYKKoFQgSkBAQEBBTCCASIwLwYIKwYBBQUHAgEWI2h0dHA6Ly93d3cudHJ1c3QyNDA4LmNv
bS9yZXBvc2l0b3J5MIHuBggrBgEFBQcCAjCB4TAQFglUUlVTVDI0MDgwAwIBARqBzEZvciBhbnZl
bmRlbHNlIGFmIGNlcnRpZmlrYXRldCBn5mxkZXIgT0NFUyB2aWxr5XIsIENQUyBvZyBPQ0VTIENQ
LCBkZXIga2FuIGhlbnRlcyBmcmEgd3d3LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVwb3NpdG9yeS4gQmVt5nJr
LCBhdCBUUlVTVDI0MDggZWZ0ZXIgdmlsa+VyZW5lIGhhciBldCBiZWdy5m5zZXQgYW5zdmFyIGlm
dC4gcHJvZmVzc2lvbmVsbGUgcGFydGVyLjCBlwYDVR0fBIGPMIGMMC6gLKAqhihodHRwOi8vY3Js
LmljYTA0LnRydXN0MjQwOC5jb20vaWNhMDQuY3JsMFqgWKBWpFQwUjELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQ
BgNVBAoMCVRSVVNUMjQwODEdMBsGA1UEAwwUVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSVYxEDAOBgNVBAMM
B0NSTDEyODAwHwYDVR0jBBgwFoAUXLt1YhYymao2oLia+2+nDF/wCtUwHQYDVR0OBBYEFIBiAtky
aIwdK1Rnzlnblb30ChKwMAkGA1UdEwQCMAAwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBALN0DN2DmPnhR2PH
7CJxP1PT+62rcCL5cEOmmU+f01B+alqAn4+HcESg/k1mfp2pEu10YW6UcAeSXgatM8WwCyxoKfnI
tUrx9dyJ2jgyfTbVWW/izdZ1g73bx0JLOdPPyHGoRh4H3QWalQcJXqDRSK2P/lywyZiuTCxIpZU1
uYauBic6WshwWFyMYLYgRMr1qEOO/kNuGiRc+CbEz8XgNWbPmlYR360e2mItnwGwp815KAF0firt
fwWMhXbC1ZUyg6aUZNe+BIy2+1dHYbh+CBWRcwvpEbdinjgM9p+chmwzid1l3m34g6/hfg0U5cWV
9AMdRgzXtrdp0yGV2yRSC3g=


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
UkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MB0GA1UdDgQWBBT2bfixSLNBQwHb
hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
b/Ldv/0IdIOzIOm+A89Q0utx+1cOBq72OHy8gpGb6MfncVFMoL2fjP652Ypgtr8qN9Ka/XOazkti
If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=



  
  signtext PGRpdj48ZGl2Pk1lZCBtaW4gdW5kZXJza3JpZnQgYmVrcsOmZnRlciBqZWcgaW5kaG9sZGV0IGFmIGbDuGxnZW5kZSBkb2t1bWVudDo8L2Rpdj48ZGl2PjxkaXY+VGlscmV0dGV0IHVkZ2F2ZSBSRUZFUkFUIGFmIFJlcHLDpnNlbnRhbnRza2Fic23DuGRlIDExLiBzZXAuIDIwMjEucGRmOiAyMWM2MDI3MGMwNjVjNmVjMTkxNWFhYTgwOTRmODIxYzc0ZDIyMDVmYjU3Y2Y3MzQ2OGQzMDlhOWY0YjUwMDExPC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdj48L2Rpdj48ZGl2PjwvZGl2PjxkaXY+U2lnbmVyaW5nIHRva2VuOiAxNWIyMTAwMy04MGU3LTRlNjctYjAwZC01OWMyYzM1OWU2NTE8L2Rpdj48L2Rpdj4=
  RequestIssuer VmlzbWE=
  rememberUseridToken fIYcul8akWKhi+E7sCFtRtf0VnXfR09HWKipx7nxeBk=
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzk2LjAuNDY2NC41NSBTYWZhcmkvNTM3LjM2IEVkZy85Ni4wLjEwNTQuNDM=
  challenge 43a75e48-23b8-410c-8488-bc49c6ad4171
  TimeStamp MjAyMS0xMi0wNiAxMjo1MzoxMiswMDAw
  identityAssuranceLevel 2




  
 
 
 
 
 
 +2I5SBvkFCcAOuVGHoUiksd0A1RlUrFrfTnSqvg8sXQ=


 
ixMXMslaRCO8SdK15M3wks9vMYyc/P3AtDiS0pwUSBE1R0Ta+DhNCdtoL/rUyLkWarNe21XZW5bm
n4xlV1lhAhKvQCB9iurlW903qr2TlXySEgK1MaW0yLbKqhsSwhn4Gc3zN1Bbri1xroTfTpfmvAln
T84Jfcr53wbBwWGV+gBxNCMOFbU0rgexQ5vndiWKDeR6jQB6b6blXXUgE5wHCdVMIlXBy5iYuihL
ghA/OoZWmLXmfe8z4SGU/FJhrJCVjKs/kNVzBoYA3l/rLqcKVWb8RzLP/HXrJcQaaA+mOyDx4Uq6
+BQoxN7WE+QokQt9f90g1I232L5fdqE2RfTxpw==

 
 
 
MIIFGDCCAwCgAwIBAgIEVtiisDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE3MTAy
NjExMzc0M1oXDTMyMTAyNjEyMDc0M1owQTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEeMBwGA1UEAwwVVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSUlJMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8A
MIIBCgKCAQEAlPVpZBGewZxwS72tyZkEp70E1SbxEMwqiIP1SzSYmetd8Oyd7he5LWg0FzSN9ozN
h1CGLfXmiYWsE3+ltl3hHFCFhxiptrE3NQXo0MH7dTH6ZcTfUKlqBwehPRYWY+eNpRm5ZICSrdtY
HNuqv7jawRce1z0bu0buFDSrCdLdGVUysVjMYWiyGBk95+nE5B1SV5Ls5n6JcnAYB9Y2PkCIPAZc
kayB5RXcTCKrq7y6CpcjZcRuRjXze3NgbQmAHhxwqGaVLgWTq/kLHnM3Q9Xka6ef9v2O3P/jp5th
umup9Jmvacj+x033GNkeDaZfAeBEw1DGpWvmFGBWTU6t3+1jXwIDAQABo4IBEjCCAQ4wDwYDVR0T
AQH/BAUwAwEB/zAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwEQYDVR0gBAowCDAGBgRVHSAAMIGXBgNVHR8EgY8w
gYwwLKAqoCiGJmh0dHA6Ly9jcmwub2Nlcy50cnVzdDI0MDguY29tL29jZXMuY3JsMFygWqBYpFYw
VDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQwODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9D
RVMgUHJpbWFyeSBDQTENMAsGA1UEAxMEQ1JMMTAfBgNVHSMEGDAWgBT2bfixSLNBQwHbhkTlGAW3
XswGNzAdBgNVHQ4EFgQUxlgxT5YtUvv2C3j3ytwe2Nq8o4QwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADph
24sc2zPGhb2Ig46gC51M6AW9lgmlmeS95cRF+Y5gb1OA63uhWoqbLVkZ6T1p7lFfQ+JxTPNFPXnD
DoPnOikNVgYvu2JgI37pLdf+uP6iuw5Fs7MbHpRdKJ440+sTga2O88aO3Oy1r3XfUTkFW1Z+Uxp8
AwCvf7ZiApDb2+nUo2d0zppPthBOezc4GNui67GdpWC6gWqRGFASj9+3lyBbOqwNQ7Ko253NPZ7f
/n3S7qhljZKc8hNw70gLZPbDk/LnEwSGu/rge17qPqk88UoQ0kbTlcI7a19yeRNAhPxum+x6VX6Q
5pUjxglY3pZQw3/HOBWUKNHf+4FUqN6lua9qYfHkFBdoc3FS2V28l+/0Y/28vC3Z4XNZtDXbDj23
RZ4MEmTp4vDzefRz4t/dH1ciD4oh/K6b8x7NZIc9NjTewATLsLx2O3UTmcwgS4Aey/xPyn4Zshbi
JNbwfPufEOBwrcOYtfzPOD+/BK1QFkmoWdKtRG64267rI/r6UPoJvWQMQKdUjTuQbzyLjUSh8TpH
qaqP65/22Eoi70MarC15/UZO678WBLvY0bKwl717oeN/ME/10Be0JIF1e4Htx7Ux/1GWaNE2WfBs
dS6EaAbeOv23hSxRzBOK2I0ZargWh4B1HAkkth3xMy1a3WnXCDKFpw4gm1BIQRCLJcdZ4184


 
 
MIIGETCCBPmgAwIBAgIEWmpSFTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBBMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSUkwHhcNMTkwOTE4MTk1
MjM2WhcNMjIwOTE4MjAyMjM2WjCBhDELMAkGA1UEBhMCREsxKTAnBgNVBAoMIEluZ2VuIG9yZ2Fu
aXNhdG9yaXNrIHRpbGtueXRuaW5nMUowIwYDVQQDDBxBbm5lIE1pZSBBcm5kdCBTa2FrIEpvaGFu
c29uMCMGA1UEBRMcUElEOjkyMDgtMjAwMi0yLTIxMjkwNTU2NTU5OTCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEB
BQADggEPADCCAQoCggEBAKNlMpJOxE72B6vDFjX9TBgus+Esy9cuBBT2gdnqUvYEBh+g0n11euFe
prGDSDfV27xkGiHJehk0FbByiXKWDfxOk5mNJtdNOAca+hUpatZjvCTdMJiBLJuLz+nyGEoqejja
laUI+enM5OE1wPKhPX2sFB7rWswjJTnnsbKdK5SKnYLVA6U8rkcT2MBtLdz6IPVu3bFtB5sYozwe
VUe4kTOxUJYVbBDphaty13h6K7mWFx/Uz4n2lrOUOEVweov5F9B9w5xX46QblW3jpsEV2NMmHuBT
UQ9/wylOsd8CSVtn5Gnzoy7Qpwpal04agn+yPEaQoCImEUOuK2ecI2k8xGcCAwEAAaOCAsswggLH
MA4GA1UdDwEB/wQEAwID+DCBhwYIKwYBBQUHAQEEezB5MDUGCCsGAQUFBzABhilodHRwOi8vb2Nz
cC5pY2EwMy50cnVzdDI0MDguY29tL3Jlc3BvbmRlcjBABggrBgEFBQcwAoY0aHR0cDovL2FpYS5p
Y2EwMy50cnVzdDI0MDguY29tL29jZXMtaXNzdWluZzAzLWNhLmNlcjCCAUMGA1UdIASCATowggE2
MIIBMgYKKoFQgSkBAQEBBDCCASIwLwYIKwYBBQUHAgEWI2h0dHA6Ly93d3cudHJ1c3QyNDA4LmNv
bS9yZXBvc2l0b3J5MIHuBggrBgEFBQcCAjCB4TAQFglUUlVTVDI0MDgwAwIBARqBzEZvciBhbnZl
bmRlbHNlIGFmIGNlcnRpZmlrYXRldCBn5mxkZXIgT0NFUyB2aWxr5XIsIENQUyBvZyBPQ0VTIENQ
LCBkZXIga2FuIGhlbnRlcyBmcmEgd3d3LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVwb3NpdG9yeS4gQmVt5nJr
LCBhdCBUUlVTVDI0MDggZWZ0ZXIgdmlsa+VyZW5lIGhhciBldCBiZWdy5m5zZXQgYW5zdmFyIGlm
dC4gcHJvZmVzc2lvbmVsbGUgcGFydGVyLjCBmAYDVR0fBIGQMIGNMC6gLKAqhihodHRwOi8vY3Js
LmljYTAzLnRydXN0MjQwOC5jb20vaWNhMDMuY3JsMFugWaBXpFUwUzELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQ
BgNVBAoMCVRSVVNUMjQwODEeMBwGA1UEAwwVVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSUlJMRAwDgYDVQQD
DAdDUkw1MjUwMB8GA1UdIwQYMBaAFMZYMU+WLVL79gt498rcHtjavKOEMB0GA1UdDgQWBBQz87C5
txMJCCjJo07Lcridw9TnTzAJBgNVHRMEAjAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQAGmckoMfl+3Zfp
sNtTfG9T3xgyJeZQEJI/6PocHNMAX6QgPgMVKmHEoe1PEvC1csMKUOualWL5IpoxQo2vQ3PH+KMI
JdzWfFjyZGINfYWNYC45dcUXxUHhPjMa2y4rejZ23+w3qrQi9uOlAJe5iB0kn48X9+TBrVYfAeiL
ALM32cw3zntWPnLmvUAv8e4FpQqC7SdQOix/U3dQtkM0dlFqQOoHWym15Mgss42cuhroOcacNk0u
fPz99clM98i230xcSHrWeS9fhnkWyR84DjLlGMO4HvKndaSQBpp0+zQo7xz1CGYMLC/tAh99U7Gg
AAb90uYryMW9r7m6p6/vrYVt


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
vYqn6csZ3jW472kW6OFNz6ftBcTwufomGJBMkonf4ZLr6t0AdRi9jflBPz3MNNRGxyjIuAmFqGoc
YFA/OODBRjvSHB2DygqQ8k+9tlpvzMRrkU7jq3RKL+83G1dJ3/LTjCLz4ryEMIC/OJ/gNZfE0qXd
dpPtzflIPtUFVffXdbFV1t6XZFhJ+wBHQCpJobq/BjqLWUA86upsDbfwnePtmIPRCemeXkY0qabC
+2Qmd2FexyZphwTyMnbqy6FG1tB65dYf3mOqStmLa3RcHn9+2dwNfUkh0tjO2FXD7drWcU0OI9DW
8oAypiPhm/QCjMU6j6t+0pzqJ/S0tdAo+BeiXK5hwk6aR+sRb608QfBbRAs3U/q8jSPByenggac2
BtTN6cl+AA1Mfcgl8iXWNFVGegzd/VS9vINClJCe3FNVoUnRYCKkj+x0fqxvBLopOkJkmuZw/yhg
MxljUi2qYYGn90OzAgMBAAGjggESMIIBDjAPBgNVHRMBAf8EBTADAQH/MA4GA1UdDwEB/wQEAwIB
BjARBgNVHSAECjAIMAYGBFUdIAAwgZcGA1UdHwSBjzCBjDAsoCqgKIYmaHR0cDovL2NybC5vY2Vz
LnRydXN0MjQwOC5jb20vb2Nlcy5jcmwwXKBaoFikVjBUMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UEChMJ
VFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMQ0wCwYDVQQDEwRD
UkwxMB8GA1UdIwQYMBaAFPZt+LFIs0FDAduGROUYBbdezAY3MB0GA1UdDgQWBBT2bfixSLNBQwHb
hkTlGAW3XswGNzANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEAVPAQGrT7dIjD3/sIbQW86f9CBPu0c7JKN6oU
oRUtKqgJ2KCdcB5ANhCoyznHpu3m/dUfVUI5hc31CaPgZyY37hch1q4/c9INcELGZVE/FWfehkH+
acpdNr7j8UoRZlkN15b/0UUBfGeiiJG/ugo4llfoPrp8bUmXEGggK3wyqIPcJatPtHwlb6ympfC2
b/Ldv/0IdIOzIOm+A89Q0utx+1cOBq72OHy8gpGb6MfncVFMoL2fjP652Ypgtr8qN9Ka/XOazkti
If+2Pzp7hLi92hRc9QMYexrV/nnFSQoWdU8TqULFUoZ3zTEC3F/g2yj+FhbrgXHGo5/A4O74X+lp
bY2XV47aSuw+DzcPt/EhMj2of7SA55WSgbjPMbmNX0rboenSIte2HRFW5Tr2W+qqkc/StixgkKdy
zGLoFx/xeTWdJkZKwyjqge2wJqws2upYEiThhC497+/mTiSuXd69eVUwKyqYp9SD2rTtNmF6TCgh
RM/dNsJOl+osxDVGcwvtWIVFF/Onlu5fu1NHXdqNEfzldKDUvCfii3L2iATTZyHwU9CALE+2eIA+
PIaLgnM11oCfUnYBkQurTrihvzz9PryCVkLxiqRmBVvUz+D4N5G/wvvKDS6t6cPCS+hqM482cbBs
n0R9fFLO4El62S9eH1tqOzO20OAOK65yJIsOpSE=



  
  signtext PGRpdj48ZGl2Pk1lZCBtaW4gdW5kZXJza3JpZnQgYmVrcsOmZnRlciBqZWcgaW5kaG9sZGV0IGFmIGbDuGxnZW5kZSBkb2t1bWVudDo8L2Rpdj48ZGl2PjxkaXY+VGlscmV0dGV0IHVkZ2F2ZSBSRUZFUkFUIGFmIFJlcHLDpnNlbnRhbnRza2Fic23DuGRlIDExLiBzZXAuIDIwMjEucGRmOiAyMWM2MDI3MGMwNjVjNmVjMTkxNWFhYTgwOTRmODIxYzc0ZDIyMDVmYjU3Y2Y3MzQ2OGQzMDlhOWY0YjUwMDExPC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdj48L2Rpdj48ZGl2PjwvZGl2PjxkaXY+U2lnbmVyaW5nIHRva2VuOiAxNWIyMTAwMy04MGU3LTRlNjctYjAwZC01OWMyYzM1OWU2NTE8L2Rpdj48L2Rpdj4=
  RequestIssuer VmlzbWE=
  rememberUseridToken YwauzVgbXSCV2XsLbQv1Drayo32MiZQE2Hl4yhbBWa0=
  action sign
  useragent TW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzk2LjAuNDY2NC41NSBTYWZhcmkvNTM3LjM2IEVkZy85Ni4wLjEwNTQuMzQ=
  challenge ed8e4969-3755-4175-b8c2-d90039f156f2
  TimeStamp MjAyMS0xMS0yNiAxMDozNjo0MiswMDAw
  identityAssuranceLevel 2




  
 
 
 
 
 
 1rZcvihyT/0V2DAG7P/sLvlEEST2cOML5Lh43eQEdwA=


 
QX9xVidBRuK3nfSZgdaNs/qZg2/W+TVCqtSmhF/Ri8T70RQobsZ+KlZ+Z9H7YzFoY5hQ52P3TAlN
Hp30gz4Wz2ZJZGuPbWizH5ft15/5glPqVFxFJ3gr/rX7om3mJes/wEDnfr/GwluA04p7iU4G+OAa
sw0KNhhQKspEyCT0FmdRkikBZa/M8YquN0Tr30XmZM3k3kQWb/xMf8sNOIImh/Y9jDEXH3O+YGuF
U18WvMKN3Ff/ztFOqdZPr6oVlCdLo3Uz3ucMxPJUcBzhYhH6OhvtD5wZUHV7LvU3dypkQb4GeQLI
Nxub34Mry4nRsJ3z5QybEmnCWIjgazQq9vRr9g==

 
 
 
MIIFGDCCAwCgAwIBAgIEVtiisDANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTE3MTAy
NjExMzc0M1oXDTMyMTAyNjEyMDc0M1owQTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoMCVRSVVNUMjQw
ODEeMBwGA1UEAwwVVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSUlJMIIBIjANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOCAQ8A
MIIBCgKCAQEAlPVpZBGewZxwS72tyZkEp70E1SbxEMwqiIP1SzSYmetd8Oyd7he5LWg0FzSN9ozN
h1CGLfXmiYWsE3+ltl3hHFCFhxiptrE3NQXo0MH7dTH6ZcTfUKlqBwehPRYWY+eNpRm5ZICSrdtY
HNuqv7jawRce1z0bu0buFDSrCdLdGVUysVjMYWiyGBk95+nE5B1SV5Ls5n6JcnAYB9Y2PkCIPAZc
kayB5RXcTCKrq7y6CpcjZcRuRjXze3NgbQmAHhxwqGaVLgWTq/kLHnM3Q9Xka6ef9v2O3P/jp5th
umup9Jmvacj+x033GNkeDaZfAeBEw1DGpWvmFGBWTU6t3+1jXwIDAQABo4IBEjCCAQ4wDwYDVR0T
AQH/BAUwAwEB/zAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwEQYDVR0gBAowCDAGBgRVHSAAMIGXBgNVHR8EgY8w
gYwwLKAqoCiGJmh0dHA6Ly9jcmwub2Nlcy50cnVzdDI0MDguY29tL29jZXMuY3JsMFygWqBYpFYw
VDELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQwODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9D
RVMgUHJpbWFyeSBDQTENMAsGA1UEAxMEQ1JMMTAfBgNVHSMEGDAWgBT2bfixSLNBQwHbhkTlGAW3
XswGNzAdBgNVHQ4EFgQUxlgxT5YtUvv2C3j3ytwe2Nq8o4QwDQYJKoZIhvcNAQELBQADggIBADph
24sc2zPGhb2Ig46gC51M6AW9lgmlmeS95cRF+Y5gb1OA63uhWoqbLVkZ6T1p7lFfQ+JxTPNFPXnD
DoPnOikNVgYvu2JgI37pLdf+uP6iuw5Fs7MbHpRdKJ440+sTga2O88aO3Oy1r3XfUTkFW1Z+Uxp8
AwCvf7ZiApDb2+nUo2d0zppPthBOezc4GNui67GdpWC6gWqRGFASj9+3lyBbOqwNQ7Ko253NPZ7f
/n3S7qhljZKc8hNw70gLZPbDk/LnEwSGu/rge17qPqk88UoQ0kbTlcI7a19yeRNAhPxum+x6VX6Q
5pUjxglY3pZQw3/HOBWUKNHf+4FUqN6lua9qYfHkFBdoc3FS2V28l+/0Y/28vC3Z4XNZtDXbDj23
RZ4MEmTp4vDzefRz4t/dH1ciD4oh/K6b8x7NZIc9NjTewATLsLx2O3UTmcwgS4Aey/xPyn4Zshbi
JNbwfPufEOBwrcOYtfzPOD+/BK1QFkmoWdKtRG64267rI/r6UPoJvWQMQKdUjTuQbzyLjUSh8TpH
qaqP65/22Eoi70MarC15/UZO678WBLvY0bKwl717oeN/ME/10Be0JIF1e4Htx7Ux/1GWaNE2WfBs
dS6EaAbeOv23hSxRzBOK2I0ZargWh4B1HAkkth3xMy1a3WnXCDKFpw4gm1BIQRCLJcdZ4184


 
 
MIIGDjCCBPagAwIBAgIEWpSwhTANBgkqhkiG9w0BAQsFADBBMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
CgwJVFJVU1QyNDA4MR4wHAYDVQQDDBVUUlVTVDI0MDggT0NFUyBDQSBJSUkwHhcNMjAwMzI3MDkx
NzA4WhcNMjMwMzI3MDk0NzA4WjCBgTELMAkGA1UEBhMCREsxKTAnBgNVBAoMIEluZ2VuIG9yZ2Fu
aXNhdG9yaXNrIHRpbGtueXRuaW5nMUcwIAYDVQQDDBlNb2dlbnMgU3RlbnNiw6ZrIE1vZ2Vuc2Vu
MCMGA1UEBRMcUElEOjkyMDgtMjAwMi0yLTkxODQ2MDczMzc5MjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggEPADCCAQoCggEBAID5CyzDilxwU8M+/NMtQhR5vvrShtuaZQ4KF4k9A4i6fVIeILqZMrdgc3Wd
+UNed83xpFiy250bb030Gcwi9p8NSqdMU2nqEq/gCjwcwWD0JzVvORvUCtMYG7CLAm0qhv1pvfk4
OBTDmZ9zpCA3q90StHy5Kab/xllPWUfkNdNMT77sQyPQ47es6DpIdka/Ir/602ZvaSZcbmUXEdGk
+Y1mgYIAzZv6RYZaRpd48k1A+eKDmK8OKDc6/tHYQQl4OnKIO2ohneLsBx4t1H59w9belVkFWmKp
LOhjCjWS43j4apLY9WR3IoCArjJuTTnAG22N93I/7qZ3Qcmz+1eWRUMCAwEAAaOCAsswggLHMA4G
A1UdDwEB/wQEAwID+DCBhwYIKwYBBQUHAQEEezB5MDUGCCsGAQUFBzABhilodHRwOi8vb2NzcC5p
Y2EwMy50cnVzdDI0MDguY29tL3Jlc3BvbmRlcjBABggrBgEFBQcwAoY0aHR0cDovL2FpYS5pY2Ew
My50cnVzdDI0MDguY29tL29jZXMtaXNzdWluZzAzLWNhLmNlcjCCAUMGA1UdIASCATowggE2MIIB
MgYKKoFQgSkBAQEBBDCCASIwLwYIKwYBBQUHAgEWI2h0dHA6Ly93d3cudHJ1c3QyNDA4LmNvbS9y
ZXBvc2l0b3J5MIHuBggrBgEFBQcCAjCB4TAQFglUUlVTVDI0MDgwAwIBARqBzEZvciBhbnZlbmRl
bHNlIGFmIGNlcnRpZmlrYXRldCBn5mxkZXIgT0NFUyB2aWxr5XIsIENQUyBvZyBPQ0VTIENQLCBk
ZXIga2FuIGhlbnRlcyBmcmEgd3d3LnRydXN0MjQwOC5jb20vcmVwb3NpdG9yeS4gQmVt5nJrLCBh
dCBUUlVTVDI0MDggZWZ0ZXIgdmlsa+VyZW5lIGhhciBldCBiZWdy5m5zZXQgYW5zdmFyIGlmdC4g
cHJvZmVzc2lvbmVsbGUgcGFydGVyLjCBmAYDVR0fBIGQMIGNMC6gLKAqhihodHRwOi8vY3JsLmlj
YTAzLnRydXN0MjQwOC5jb20vaWNhMDMuY3JsMFugWaBXpFUwUzELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNV
BAoMCVRSVVNUMjQwODEeMBwGA1UEAwwVVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgQ0EgSUlJMRAwDgYDVQQDDAdD
Ukw3MDk3MB8GA1UdIwQYMBaAFMZYMU+WLVL79gt498rcHtjavKOEMB0GA1UdDgQWBBTC5mgzBTTl
NCi//+P3LT66QPCy9zAJBgNVHRMEAjAAMA0GCSqGSIb3DQEBCwUAA4IBAQAKLkeRR11QH/zDb17R
141iZVhtHK+c7C1dUnSqaug1LQtwpOCmoK+TP20dVuEQ5yv4MCMN83V2gD9C43fYn6U6zGHDfKDq
8qxoZRUXVf53S4zpOC+u5pMuFSdpelGeUmjHFm000bxXuyP8pJ9UTR8EGAYcJgtxVw6s6KibXMB+
31e10zvKz4sx1/nTEJHAfnHhIR9PEXaFc7Q5oG5GpJEgSRV6Fve/UQA2AIASbx2IyYwEmWsrK9Da
O7FdudAnnrB8P5dKJPWGsZn1IYqDBaqhzjx7CsOlFkxPHTfryUdGS1rsyJTwoeTeM6KX1iMtkjOH
6R0/fCCx6h8r0R9GqGaY


 
 
MIIGHDCCBASgAwIBAgIES45gAzANBgkqhkiG9w0BAQsFADBFMQswCQYDVQQGEwJESzESMBAGA1UE
ChMJVFJVU1QyNDA4MSIwIAYDVQQDExlUUlVTVDI0MDggT0NFUyBQcmltYXJ5IENBMB4XDTEwMDMw
MzEyNDEzNFoXDTM3MTIwMzEzMTEzNFowRTELMAkGA1UEBhMCREsxEjAQBgNVBAoTCVRSVVNUMjQw
ODEiMCAGA1UEAxMZVFJVU1QyNDA4IE9DRVMgUHJpbWFyeSBDQTCCAiIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQAD
ggIPADCCAgoCggIBAJlJodr3U1Fa+v8HnyACHV81/wLevLS0KUk58VIABl6Wfs3LLNoj5soVAZv4
LBi5gs7E8CZ9w0F2CopW8vzM8i5HLKE4eedPdnaFqHiBZ0q5aaaQArW+qKJx1rT/AaXtalMB63/y
vJcYlXS2lpexk5H/zDBUXeEQyvfmK+slAySWT6wKxIPDwVapauFY9QaG+VBhCa5jBstWS7A5gQfE
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Repræsentantskabsmøde i Mission Afrika 
 


Tid: lørdag, den 11. september 2021 kl. 09:45 – 13:40 
 


Sted: Diakonhøjskolen, Lyseng allé 15, 8270 Højbjerg 
 


 


Dagsorden: 
 


1. Valg af dirigent 
 


Mogens Mogensen blev valgt til Dirigent. – Han takkede for valget, men oplyste, at han var medfor-


slagsstiller til det indkomne forslag om vedtægtsændringer, jfr. punkt 5.A – og på denne baggrund 


blev Vagn Ove Høgild valgt til Dirigent for så vidt angår dette dagsordenspunk.  


 


Og Dirigenten konstaterede straks, at Repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt i relation til 


Mission Afrikas Vedtægter. 


 


 


2. Valg af referent og stemmetællere 
 


Sten Erik Løvgreen blev valgt til Referent.  
 


Aage Nielsen og Flemming Najbjerg blev valgt til Stemmetællere. 
 


Der var udleveret 76 stemmer. 


 


 


3. Fremlæggelse og drøftelse af beretninger til godkendelse 
 


Med henvisning til den udsendte skriftlige beretning ’Kærlighed i en corona-tid’ i Årsskrift 2021, 


trykt i Magazinet nr. 3, 2021, supplerede Anne Mie Skak Johansen, Formand for Mission Afrika, 


med mundtlige bemærkninger til nedennævnte delemner – og med flere videoer på storskærm: 
 


CORONAPANDEMIEN / GENBRUGSBUTIKKERNE 
 


Anne Mie Skak Johansen indledte med at omtale Coronakrisen, som har været en meget stor udfor-


dring (også) for Mission Afrika; Genbrugsbutikkerne har således været lukket ned ad to omgange – 


men MA er alligevel kommet igennem krisen på en bemærkelsesværdig god måde med et årsunder-


skud på kun 400.000,- kr. De frivillige i Genbrugsbutikkerne har under nedlukningerne brugt tid på 


at få ryddet op i butikkerne og få udført diverse reparationer m.v. Og fremadrettet ser det godt ud 


for vore Genbrugsbutikker. 


 


PROJEKTGRUPPER 
 


Anne Mie Skak Johansen bemærkede, at man har arbejdet rigtig meget med Projektgrupper: det giv-


er nye frivillige medarbejdere, som får ’ejerskab’ til projektet, og som genererer nye initiativer. – Vi 


er rigtig glade for alle Projektgrupperne. 


 


MISSION AFRIKAS PARTNERE 
 


Anne Mie Skak Johansen nævnede Mali, hvortil der jo er udsendt 5 familier fra Cameroun. Både 


den politiske og den økonomiske og den religiøse situation i Mali ser meget alvorlig ud – en islami-


sering er på vej ind over landet, som nødigt skulle blive et nyt Afghanistan…– Elizabeth Kodio, 


som var lederen af udviklingsafdelingen i MFLM, døde af kræft i 2020, hvilket var et meget stort 


tab for missionen, men den i stedet nyansatte Francois d’Assise Coulibaly har vist sig at være sær-


deles kompetent, så arbejdet kan fortsætte. – En ansøgning til DANIDA på 2,3 mio. kr. til gedepro-


jektet i Mali blev ikke godkendt i første omgang, men der er tilkendegivelser om, at projektet nok 







vil blive godkendt: med visse tekniske tilretninger. – Via video på storskærmen blev der bragt en 


hilsen fra nævnte Francois, og der blev vist video vedr. gedeprojektet. – Endvidere blev der vist en 


video om de internt fordrevne i Mali i konflikten mellem fulani-nomader og de fastboende dogon-


folk, som MFLM hjælper med genhusning i Bamako.  


 


Anne Mie Skak Johansen omtalte Sierra Leone, hvor der er valgt en ny kirkeledelse efter korruption 


i kirken – og herefter er samarbejdet mellem Mission Afrika og kirken ved at komme i gang igen. 


Om Central Afrika sagde hun, at der er konflikt mellem flere rebelstyrede regioner, der gør det me-


get vanskeligt at komme frem med hjælp til kirken, som har desperat brug for hjælp. Vi kan mødes 


med folk fra Kirken i Cameroun; der er valgt en ny leder, som skal sørge for et meget stort opryd-


ningsarbejde… 


 


Anne Mie Skak Johansen omtalte det meget nære og gode partnerskab, som er opbygget mellem 


Mission Afrika og EFLC / Den Lutherske Brødrekirke i Cameroun vedrørende samarbejdet i Mali, 


men også andet samarbejde, således om et fulani-center for fulani-konvertitter. Og samarbejde i 


Nordcameroun med PROCMURA om at hindre radikalisering af de unge i spændingsfeltet mellem 


kristne og muslimer. – Der blev vist en video, hvor kirkepræsidenten i EFLC Alvius Debsia bringer 


en hilsen til Mission Afrika, hvor han blandt andet siger, at takket være MA er EFLC nu til stede i 


det meste af Cameroun, inklusive landlige områder. – Der er nære personlige kontakter mellem MA 


og EFLC, hvilket det er meget vigtigt at holde ved lige og udvide. 


 


Anne Mie Skak Johansen nævnede, at MA var på besøg hos kirken i Nigeria, LCCN i februar 2020, 


hvor der blev underskrevet en ny samarbejdsaftale mellem MA og LCCN – men umiddelbart der-


efter kom så corona-pandemien, hvilket gjorde det umuligt straks at udmønte aftalen, men nu er 


man ved at komme i gang. – Der blev vist en video med ærkebiskop Musa Filibus i Numan, hvor 


han fortæller om, at kirkerne er ved at blive genåbnet efter corona-pandemien, og kirkens møder er 


også kommet i gang igen: Covid-19 betyder, at Kirken må redefinere sine konkrete opgaver: hvor-


dan rækker vi ud til folk i diakoni og i forkyndelse; som Kirke må vi altid se fremad og aldrig op-


give håbet. Musa Filibus rettede en stor tak til MA og udtrykte håbet om, at det snart igen bliver 


muligt at mødes ansigt til ansigt. 


 


Anne Mie Skak Johansen omtalte også SAT-7 på Cypern & omegn: Den forfærdelige eksplosion på 


havnen i Beirut primo 2020 påvirkede SAT-7-studiet i byen. Der blev igangsat indsamling også til 


medarbejdere, som blev ramt af eksplosionen, så de kunne fortsætte deres meget påskønnede arbej-


de: der er tale om en voldsom stigning i antallet af lyttere og også med hensyn til respons fra lyttere. 


Der er fra MA udstationeret en medarbejder hos SAT-7 samt en volontør.  


 


Anne Mie Skak Johansen konkluderede, at MA arbejder i Vestafrika, hvor der er virkelig mange og 


store problemer – men det er så Mission Afrikas opgave at tage udfordringerne op! – 2020 har vær-


et et særdeles udfordrende år, men vi er taknemmelige for, at vi har kunnet være med og gøre en 


indsats. 


 


Applaus fra salen… 


 


Generalsekretær Henrik Engelbrekt Refshauge kaldte nu alle medarbejdere i Sekretariatet frem til 


fremvisning! Og han og Bente Mikkelsen Pahus, leder af Mission Afrika Genbrug, præsenterede nu 


og omtalte alle de ansatte for forsamlingen. En særlig omtale fik Stig Lilleøre, som er den nye fund-


raising- og økonomileder, og han nævnede, at Anne Sofie Bitch, MA’s hidtidige journalist, havde 


sagt sin stilling op – og i stedet har man ansat en hel række unge studentermedarbejdere på deltid til 


at løse mange forskellige opgaver for MA. 


 


Henrik Engelbrekt Refshauge oplyste, at han og Johannes Nordentoft har været to gange til møde i 


Udviklingsministeriet – og udviklingsminister Flemming Møller Mortensen blev så interesseret i 







Mission Afrika, at han gerne vil komme og besøge sekretariatet i Højbjerg; dato for besøget er end-


nu ikke aftalt. 


 


SPØRGSMÅL OG KOMMENTARER 
 


Efter Formandens beretning og præsentationen af sekretariatet m.v. gav Mogens Mogensen nu mu-


lighed for, at Repræsentantskabets medlemmer kunne fremkomme med spørgsmål og kommentarer. 
 


Thure Krarup spurgte: Hvorfor har vi ikke nogle gæster fra vore samarbejdspartnere med til Års- og 


Repræsentantskabsmødet – og i det hele taget gæster, som bor hos os en tid, f. eks. nogle måneder? 
 


Anne Mie Skak Johansen svarede: at dét vil vi virkelig også meget gerne have --- men Danmarks 


meget stramme udlændingepolitik rammer os, idet det politisk er meget vanskeligt, for ikke at sige 


næsten umuligt, at få visum til indrejse i Danmark, hvortil kommer, at sagsbehandling om visum er 


usædvanlig langsommelig… 
 


Thure Krarup foreslog, at vi lægger lister frem nu i forbindelse med vort repræsentantskabsmøde 


med protest til myndighederne om de nævnte visumproblemer 
 


Mogens Mogensen anmodede Thure Krarup om at formulere et forslag til en sådan protest, som så 


kan vises på skærmen, hvorpå repræsentanterne kan stemme derom. 
 


Aage Nielsen spurgte dels om, hvad der står i den nævnte nye samarbejdsaftale mellem MA og 


LCCN? – dels om konkretisering af kirkens involvering i antiradikalisering af unge muslimer? 
 


Anne Mie Skak Johansen svarede, at samarbejdsaftalen med LCCN er af mere generel karakter. 
 


Clement Dachet sagde, Covid-19 har været årsag til, at samarbejdsaftalen med LCCN endnu ikke er 


rigtig udviklet, og endvidere, at Kirken i sig selv ikke er stor nok til selvstændigt at kunne agere i 


relation til Boko Harams aktiviteter i Nordøstlige Nigeria 
 


Poul Martin Nielsen spurgte, hvad Mission Afrika vil tale med udviklingsminister 
Flem-ming Møller Mortensen om, når han kommer på besøg hos Mission Afrika? 
 


Henrik Engelbrekt Refshauge svarede, at MA vil tale med ham om Kirkens rolle for at 
stifte fred i verden. 
 


Lilly Krarup sagde, at hun blev så glad ved at se og høre om alle de unge nye medarbejdere i sekre-


tariatet og administrationen, det lover godt! – hun ville bare gerne sige tak derfor! 
 


Mogens Mogensen tilkendegav, at Thure Krarups forslag om en protestadresse til myndighederne 


om vanskelighederne ved at få visum til Danmark vil blive taget op senere på Dagsordenen, se 


punkt 5 B – og herefter gik man over til at stemme om Formandens beretning. 


 


Resultat af afstemningen: alle stemte for, ingen stemte imod, ingen stemte hverken for eller imod: 


Formandens beretning var dermed énstemmigt godkendt. 


 


 


4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse 
 


Årsregnskab 2020 for Mission Afrika var offentliggjort sammen med de skriftlige beretninger i 


Magazinet nr. 3, 2021. Dette regnskab blev nu vist på storskærm – og det blev gennemgået af fund-


raising- og økonomileder Stig Lilleøre. 


• Årets resultat 2020: minus kr. 399.036 minus finansielle udgifter 36.820 = minus 362.216,- 


• Årets resultat 2019: plus kr. 1.392.775,- 


Årets resultat 2020 er meget tilfredsstillende, når corona-pandemiens særlige negative omstændig-


heder tages i betragtning.  


 


Bente Pahus, leder af Mission Afrika Genbrug, nævnede også under dette punkt Covid-19’s nega-


tive indflydelse på årsregnskabet, som også indebar ekstra helt uforudsete udgifter til håndsprit, 







mundbind og øvrige værnemidler. Men Mission Afrika har fået en del mærkbar kompensation fra 


det offentlige. – Hun rettede en stor TAK til genbrugsbutikkerne og fremhævede den store indsats, 


som genbrugsmedarbejderne har ydet, og som har været af uvurderlig betydning for Mission Afrika 


i denne meget vanskelige situation. 


 


Mogens Mogensen spurgte, om der var nogen, som havde spørgsmål og/eller bemærkninger til 


årsregnskabet?! 
 


Niels Nielsen spurgte, hvor mange Genbrugsbutikker Mission Afrika driver, alene eller i fællesskab 


med andre organisationer. 
 


Bente Pahus oplyste, at der på landsplan er i alt 63 MA-Genbrugsbutikker. 
 


Henrik Engelbrekt Refshauge sagde TAK til alle, som skriver Mission Afrika ind i deres testa-


mente!! 


 


Mogens Mogensen satte nu godkendelse af Årsregnskab 2020 for Mission Afrika til afstemning. 


Alle stemte for godkendelse, ingen stemte imod, ingen stemte hverken for eller imod, og Årsregn-


skabet 2020 var dermed énstemmigt godkendt af Repræsentantskabet. 


 


 


5. Indkomne forslag: 


A. Forslag til Vedtægtsændringer 
 


Under dette dagsordenspunkt overtog Vagn Ove Høgild hvervet som dirigent, jfr. den indlednings-


vise beslutning herom. 


 


Der var indkommet forslag om ændring af § 12 i Mission Afrikas Vedtægter, forslaget var under-


skrevet af Thomas Hansen, Mogens Mogensen og Sten Erik Løvgreen. Vedtægternes § 12 med 


ændringsforslag var omdelt til de tilstedeværende repræsentantskabsmedlemmer. Thomas Hansen 


motiverede forslaget: 
 


Han nævnede, at forslaget er foranlediget af, at man på sidste års Repræsentantskabsmøde ændrede 


de dagældende regler om kollektivt medlemskab således, at kun enkeltpersoner kunne have tale- og 


stemmeret, og man afskaffede dermed reglerne om kollektivt medlemskab. Denne vedtægtsændring 


skete under corona-pandemien, hvor Repræsentantskabsmødet blev holdt virtuelt fra tre forskellige 


steder i landet – og således at der ikke kom nogen debat om forslaget, og det var hans indtryk, at 


mange slet ikke havde opfattet denne vedtægtsændring. 
 


Thomas Hansen sagde, at forslagsstillerne fandt der værdifuldt for Mission Afrika, at ’kollektive 


grupper’ kan være medlemmer af Mission Afrika og dermed kan have tale- og stemmeret på Mis-


sion Afrikas Repræsentantskabsmøde. Tidligere blev Mission Afrika / SudanMissionen båret af de 


mange kredse, deres tid er ovre, men fremover kan Mission Afrika have megen gavn og glæde af 


medlemskaber af ’kollektive grupper’ såsom genbrugsbutikker, MA’s projektgrupper, tema- og 


landegrupper, diverse foreninger og institutioner, også ’udenlandske grupper’ f. eks på Færøerne  


og i Mali… 


 


Anne Mie Skak Johansen sagde, at hun var glad for forslaget, fordi det gav anledning til, at vi nu 


med personlig tilstedeværelse på Repræsentantskabsmødet kunne drøfte principperne deromkring  


– idet hun anerkendte og beklagede, at vi på grund af corona-pandemien sidste år ikke havde mulig-


hed for en ordentligt motivering og debat om emnet. – Hun sagde, at Bestyrelsen foreslår, at vi ikke 


stemmer for ændringsforslaget, men stemmer ja til at slutte op om gældende ordning: én mand / én 


kvinde = én stemme! – Hun spurgte: Hvad er en ’kollektiv enhed’? Kan ’far-mor-og-børn’ f. eks. 


være en ’énhed´?! Det er umuligt at definere ’en énhed’– og hvordan relaterer det til SKAT?! 
 


Anders Bjørnkær-Nielsen takkede også for forlaget som giver anledning til at debattere principperne 


– og for ham er demokrati: én mand – én stemme! 







 


Jens Henrik Kristiansen udtalte en vis forståelse for forslaget, men han går ind for princippet én 


mand – én stemme’. En regel om ’kollektivt medlemskab’ vil desuden medføre en voldsom admini-


stration. Han opfordrede til, at genbrugsfolk og andre interesserede melder sig personligt ind i Mis-


sion Afrika, hvilket vil give en stor styrke og inspiration til Mission Afrika. 
 


Thomas Hansen sagde, at DSUK / Danske Sømands- og Udlandskirker opererer med ’kollektive 


medlemskaber’, så det må kunne lade sig gøre at definere – og han forestiller sig, at en ’kollektiv 


gruppe’ skal godkendes af Repræsentantskabet.  
 


Thure Krarup tilkendegav, at han gerne ville have det foreliggende ændringsforslag til Vedtæg-


ternes § 12 til afstemning. 
 


Sten Erik Løvgreen oplyste, at begrundelsen for, at han var medforslagsstiller, var, at mulighed for 


’kollektivt medlemskab’ efter hans opfattelse kunne være en god anledning til at gøre genbrugs-


folket langt mere interesserede i selve Mission Afrikas arbejde. 
 


Aage Nielsen fandt, at der er en vigtig pointe i at få de kollektive grupper bag Mission Afrika gjort 


medansvarlige for Mission Afrika. Og han mente, at det må kunne lade sig gøre at definere ”en 


kollektiv énhed” i relation til Mission Afrika. – Han foreslog, at forslagsstillerne får forsalget med 


hjem med henblik på at bearbejde det til forelæggelse på næste års Repræsentantskabsmøde. 
 


Thomas Hansen tilkendegav, at han syntes, at Aage Nielsens forslag kunne være en god idé, så man 


kunne bearbejde forslaget om ’kollektive enheder’ på baggrund af den stedfundne debat. 


 


Der blev nu holdt afstemning om det stillede forslag: at forslagsstillerne skulle bearbejde forslaget 


til ændring af Vedtægternes § 12 med henblik på forelæggelse på Repræsentantskabsmødet 2022. 
 


For forslaget stemte: 45 – imod forslaget stemte: 7 – hverken for eller imod stemte: 3. 


 


 


B. Forslag til Resolution om indrejsevisum til MA-gæster fra Afrika. 
 


Under ’spørgsmål til formandens beretning’ blev det foreslået, at Repræsentantskabet formulerer  


og sender en protest til myndighederne over Danmarks meget restriktive regler for at give indrejse-


visum til folk fra f. eks. Mali og Cameroun, som MA inviterer til at besøge Mission Afrika med 


henblik på at deltage i Repræsentantskabsmøder og andre aktiviteter under Mission Afrika. 


 


På denne baggrund vedtog Repræsentantskabet at give Bestyrelsen pålæg om og bemyndigelse til 


nærmere at bearbejde teksten i protest-resolutionen og derpå sende den til de relevante myndigheder 


på vegne af Repræsentantskabet. 


 


 


6. Fremlæggelse af handleplan og budgetovervejelser 
 


Der var omdelt et papir med UDKAST til VISION – STRATEGI – FOKUSPUNKTER 2021-2026, 


Visionsudvalget er nedsat af Bestyrelsen og har været samlet 7 gange, og den har undervejs blandt 


andet været drøftet med Mission Afrikas samarbejdspartnere. Det foreliggende Udkast til Handle-


plan blev nu nærmere præsenteret af Anne Mie Skak Johansen. 


 


Bente Mikkelsen Pahus redegjorde for Mission Afrika Genbrugs strategi 2021-2025, som har følg-


ende overskrifter:  


• Fokus på mere logistik og hjælp til ’bagbutikken’ 


• Fokus på at styrke og vækste vore eksisterende butikker 


• Fokus på frivillig omsorg og ledelse 


• Fokus på at vinde nyt land. 


 


Repræsentantskabet blev således orienteret om de fremlagte strategi- og handleplaner. 







 


 


7. Fastsættelse af medlemskontingent 
 


Medlemskontingentet blev, som hidtil, sat til 150,00 kr. årligt, dog 75,00 kr. for unge under 25 år. 


 


 


8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter 
 


Anne Mie Skak Johansen oplyste, at Bestyrelsen har udpeget Morten Bonde Pedersen som nyt 


’kongevalgt’ medlem af Bestyrelsen. Han afløste Niels Iver Juul som medlem af Bestyrelsen. 


 


Følgende hidtidige medlemmer af Bestyrelsen var på valg: Anna Grethe Møller, som ikke ønskede 


genvalg, og Jens Henrik Kristiansen, som var villig til at modtage genvalg. Desuden var Camilla 


Hoffmann opstillet. Da der ikke var opstillet flere kandidater, end der skulle vælges, var Jens Hen-


rik Kristiansen og Camilla Hoffmann dermed valgt uden afstemning. 


 


Suppleant til bestyrelsen er Niels Iver Juul  


 


 


9. Eventuelt / Ordet frit 
 


Der fremkom ikke særskilte bemærkninger under dette dagsordenspunkt. 


 


 


Dirigenten Mogens Mogensen takkede forsamlingen for god ro og orden – og Anne Mie Skak 


Johansen takkede Mogens Mogensen for god ledelse af repræsentantskabsmødet. 


 


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 


 


 


 


 


Mogens Mogensen           Anne Mie Skak Johansen            Sten Erik Løvgreen 


dirigent            formand             referent 
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