Repræsentantskabsmøde i Mission Afrika
Tid: lørdag, den 11. september 2021 kl. 09:45 – 13:40
Sted: Diakonhøjskolen, Lyseng allé 15, 8270 Højbjerg

Dagsorden:
Mogens Mogensen blev valgt til Dirigent. – Han takkede for valget, men oplyste, at han var medforslagsstiller 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 udfordring (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 årsunderskud 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 giver 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 islamisering 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 særdeles kompetent, så arbejdet kan fortsætte. – En ansøgning til DANIDA på 2,3 mio. kr. til gedeprojektet i Mali blev ikke godkendt i første omgang, men der er tilkendegivelser om, at projektet nok
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1. Valg af dirigent

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 dogonfolk, som MFLM hjælper med genhusning i Bamako.

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 derefter 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: hvordan rækker vi ud til folk i diakoni og i forkyndelse; som Kirke må vi altid se fremad og aldrig opgive 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 arbejde: 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 været 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 fundraising- 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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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 meget 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 oprydningsarbejde…

Mission Afrika, at han gerne vil komme og besøge sekretariatet i Højbjerg; dato for besøget er endnu ikke aftalt.
SPØRGSMÅL OG KOMMENTARER
Efter Formandens beretning og præsentationen af sekretariatet m.v. gav Mogens Mogensen nu mulighed 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?

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 sekretariatet 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 fundraising- 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 omstændigheder tages i betragtning.
Bente Pahus, leder af Mission Afrika Genbrug, nævnede også under dette punkt Covid-19’s negative indflydelse på årsregnskabet, som også indebar ekstra helt uforudsete udgifter til håndsprit,
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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…

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.

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 Årsregnskabet 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 indledningsvise beslutning herom.
Der var indkommet forslag om ændring af § 12 i Mission Afrikas Vedtægter, forslaget var underskrevet 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 Mission 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 mulighed 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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Henrik Engelbrekt Refshauge sagde TAK til alle, som skriver Mission Afrika ind i deres testamente!!

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 administration. Han opfordrede til, at genbrugsfolk og andre interesserede melder sig personligt ind i Mission 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.

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 genbrugsfolket 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 indrejsevisum 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 Handleplan blev nu nærmere præsenteret af Anne Mie Skak Johansen.
Bente Mikkelsen Pahus redegjorde for Mission Afrika Genbrugs strategi 2021-2025, som har følgende 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.
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Thure Krarup tilkendegav, at han gerne ville have det foreliggende ændringsforslag til Vedtægternes § 12 til afstemning.

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

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 Henrik 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
dirigent

Anne Mie Skak Johansen
formand

Sten Erik Løvgreen
referent
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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.
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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)
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