
Repræsentantskabsmøde i Mission Afrika  

Tid: lørdag, den 10. september 2022 kl. 09:30 –11:30 

Sted: Diakonhøjskolen, Lyseng allé 15, 8270 Højbjerg 

 

1. Valg af dirigent.  

Bestyrelsen foreslår Mogens Mogensen. Mogens Mogensen blev valgt uden modkandidat og 

kunne konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt. 

  

2. Valg af referent og stemmetællere. 

Bestyrelsen foreslår Sten Houmøller som referent. Han blev valgt uden modkandidat. Der 

skulle findes 2 stemmetællere blandt deltagerne. Egon Nielsen og Hanne Myrfeld valgt som 

stemmetællere. 

  

3. Fremlæggelse og drøftelse af beretninger til godkendelse. 

Kort beretning ved formanden. Beretningen enstemmigt vedtaget. 

- Kaj Moslev spurgte, om den nye generalsekretær var ansat på åremål ligesom den forrige? 

Formanden svarede, at det var han ikke.  

- Egon Nielsen bemærkede, at formanden brugte udtrykket “spændende” mange gange i løbet 

af fremlæggelsen. Han var enig i, at der sker mange spændende ting og mente, at den nye 

opgave i Senegal var en god vej at gå. Formanden svarede, at der skete mange spændende 

ting, men at der også var mange udfordringer.   

- Thomas Hansen syntes også, at det var spændende med Senegal, men spurgte hvordan med 

økonomien? Skal Partnerkirkerne også betale? Formanden svarede, at MFLMs bidrag 

primært bliver i form af missionærer, men at man arbejdede på at få flere aktører med. 

- Egon Nielsen spurgte til Mission Afrikas “antikorruptionspolitik”? Formanden svarede, at 

Mission Afrika havde en “nul tolerance” politik og at der afhængig af niveauet var forskellige 

responser. 

- Poul Martin Nielsen spurgte, om Mission Afrika og partnerne kan magte en ny opgave i 

Senegal oveni alt det andet? Formanden fortalte, at ønsket herom kom fra MFLM. Endvidere 

oplyste hun, at kirken i Cameroun udruster deres missionærer forud for udsendelse og der er 

planer for missionærernes sikkerhed, ferie m.m. samt at sikre menigheds opbakning.  

  

4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 

Stig Lilleøre fremlagde og gennemgik regnskabet. Årsregnskabet enstemmigt vedtaget. Stig 

Lilleøre gjorde særligt opmærksom på, at der i 2021 var modtaget arv på i alt 8.364.133 kr. 

og at dette “regnskabsteknisk” skulle lægges oven i årets “egentlige resultat”. Anders 
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Bjørnkjær-Nielsen fra FU supplerede med at fortælle, at det var besluttet, for at passe godt på 

pengene fra arv, at oprette en “Arvepulje”, hvoraf 20% kan bruges årligt. Resten kunne 

bruges f.eks. til at investere i genbrug.  

- Egon Nielsen gav udtryk for bekymring herover, hvis omsætningen i genbrug skulle falde. 

- Kirstine Andersen kommenterede, at det var glædeligt at se stigningen i gaverne. 

- Sten Houmøller undrede sig over, at 5% af tilskuddet til partnerne gik til Uganda, når vi 

ikke hører ret meget om Uganda og det er besluttet at udfase arbejdet her. Hanna Meilandt 

forklarede, at netop fordi, at man var ved at udfase arbejdet i Uganda, blev de, af 

“projektgruppen” indsamlede midler til arbejdet, “brugt op”. 

- Lene Gottlieb fra MA Genbrug i Skagen udtrykte bekymring over, at udgifterne stiger og 

spurgte, om der var hjælp at hente fra MA? Bente Pahus fortalte, at de fra Genbrugsteamet 

var opmærksom herpå og at de arbejdede på forskellige tiltag. Bl.a. var de i gang med at 

kontakte udlejerne af de forskellige genbrugser for at høre om de ville fastfryse husleje 

og/eller evt. give afslag.  

- Aage Nielsen ville gerne have bekræftet, at de penge, der gik direkte til partnerne, var det 

totale beløb på grafikken minus udgifterne til partnerteamet. Dette blev bekræftet. 

- Kirstine Andersen gav udtryk for bekymring for, at selvom det går godt med genbrug og det 

giver gode indtægter her og nu, at Mission Afrika så bliver alt for afhængig heraf, hvis det en 

dag pludselig går den anden vej. Stig Lilleøre oplyste, at man var opmærksom herpå og 

Vibeke Follmann fra bestyrelsen bekræftede dette og fortalte at man overvejede andre 

muligheder f.eks. forretninger i Afrika og endvidere at stabilisere genbrugsarbejdet.  

- Lene Gottlieb gav udtryk for, at hvis kunderne i genbrugsbutikkerne får at vide, hvad 

pengene går til, så vil de “gladeligt” betale prisen og ikke forsøge at få afslag. 

  

5. Indkomne forslag. 

Der er kommet forslag fra Thomas Hansen m.fl. om ændring af Mission Afrikas love, sådan 

at grupper kan optages som medlemmer.  

Mogens Mogensen gjorde indsigelse imod, at der sammen med det udleverede materiale til 

repræsentantskabsmødet var vedlagt bestyrelsens “opmærksomhedspunkter i forhold til 

forslag om ændring af Mission Afrikas love”. Dette mente han var utidigt. Man kunne efter 

fremlæggelsen af forslaget være kommet med dette som led i diskussionen. Hvis dette 

gentager sig, ønsker han ikke at være dirigent.  

Thomas Hansen fremlagde forslagsstillernes forslag og synspunkt. Han meddelte på vegne af 

forslagsstillerne, at p.g.a. ovenstående, ønskede de at trække forslaget tilbage i sin nuværende 

form og arbejde videre m.h.p. at fremlægge et revideret forslag. 

       

6. Fremlæggelse af handleplan og budgetovervejelser 
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Formanden fremlagde ”handleplanen” og Stig Lilleøre ”budgetovervejelserne” (2022). Begge 

blev taget til efterretning. 

- Poul Martin Nielsen spurgte hvad “Formålsbestemte udgifter” i “budgetovervejelserne 

dækkede over. Stig Lilleøre forklarede, at det var penge til partnerne. 

  

7. Fastsættelse af medlemskontingent.   

Formanden fremlagde bestyrelsens anbefaling om at fastholde medlemskontingentet som 

hidtil med 150,00 kr. årligt, og 75,00 kr. for unge under 25 år. 

Egon Nielsen mente at dette var for lavt og opstillede ændringsforslag om øgning til 200,00 

kr. (uændret for unge). Dette forslag blev sat til afstemning og godkendt med klart flertal 

(men ikke enstemmigt). 

  

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  

De bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, stiller alle op igen, og der er ikke indkommet andre 

kandidater. Altså ikke nogen valghandling. Niels Iver Juul stiller op som suppleant, og der er 

kun denne ene suppleant i spil, så heller ikke nogen valghandling. 

Bestyrelsen beklagede, at der ikke blev fundet ekstra kandidater, der ville stille op. De lovede 

at gøre mere herfor næste gang, men påpegede også, at det også var repræsentantskabets 

opgave. 

  

9. Eventuelt/Ordet frit  

Ingen kommentarer.  

  

Sten Houmøller, referent 
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Dokumentet er underskrevet med Visma Addo digital signeringsservice.
Underskrifterne i dette dokument er juridisk bindende. Underskrivernes identiteter er registreret og listet herunder.

Med min underskrift bekræfter jeg indholdet i ovenstående dokument.

Serienummer: ce812255-fd48-4ef9-a50c-9bc75de82502

Sten Houmøller-Jørgensen

14-09-2022 12:08

Serienummer: PID:9208-2002-2-918460733792

Mogens Stensbæk Mogensen

15-09-2022 09:38

Dette dokument er underskrevet digitalt med Visma Addo 
signeringsservice. Signeringsbeviserne i dokumentet er sikret og valideret 
ved anvendelse af den matematiske hashværdi af det originale dokument.

Dokumentet er låst for ændringer og tidsstemplet med et certifikat fra en 
betroet tredjepart. Alle kryptografiske signeringsbeviser er indlejret i denne 
PDF, i tilfælde af de skal anvendes til validering i fremtiden.

Sådan kan du verificere, at dokumentet er originalt
Dette dokument er beskyttet med Adobe CDS certifikat. Når du åbner 
dokumentet i Adobe Reader, kan du se, at dokumentet er certificeret af 
Visma Addo signeringsservice. Dette er din garanti for, at indholdet af 
dokumentet er uændret.

Du har mulighed for at efterprøve de kryptografiske signeringsbeviser i 
dokumentet med Visma Addos validator på denne website 
https://vismaaddo.net/WebAdmin/#/NemIdValidation
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Repræsentantskabsmøde i Mission Afrika  


Tid: lørdag, den 10. september 2022 kl. 09:30 –11:30 


Sted: Diakonhøjskolen, Lyseng allé 15, 8270 Højbjerg 


 


1. Valg af dirigent.  


Bestyrelsen foreslår Mogens Mogensen. Mogens Mogensen blev valgt uden modkandidat og 


kunne konstatere, at repræsentantskabsmødet var lovligt indkaldt. 


  


2. Valg af referent og stemmetællere. 


Bestyrelsen foreslår Sten Houmøller som referent. Han blev valgt uden modkandidat. Der 


skulle findes 2 stemmetællere blandt deltagerne. Egon Nielsen og Hanne Myrfeld valgt som 


stemmetællere. 


  


3. Fremlæggelse og drøftelse af beretninger til godkendelse. 


Kort beretning ved formanden. Beretningen enstemmigt vedtaget. 


- Kaj Moslev spurgte, om den nye generalsekretær var ansat på åremål ligesom den forrige? 


Formanden svarede, at det var han ikke.  


- Egon Nielsen bemærkede, at formanden brugte udtrykket “spændende” mange gange i løbet 


af fremlæggelsen. Han var enig i, at der sker mange spændende ting og mente, at den nye 


opgave i Senegal var en god vej at gå. Formanden svarede, at der skete mange spændende 


ting, men at der også var mange udfordringer.   


- Thomas Hansen syntes også, at det var spændende med Senegal, men spurgte hvordan med 


økonomien? Skal Partnerkirkerne også betale? Formanden svarede, at MFLMs bidrag 


primært bliver i form af missionærer, men at man arbejdede på at få flere aktører med. 


- Egon Nielsen spurgte til Mission Afrikas “antikorruptionspolitik”? Formanden svarede, at 


Mission Afrika havde en “nul tolerance” politik og at der afhængig af niveauet var forskellige 


responser. 


- Poul Martin Nielsen spurgte, om Mission Afrika og partnerne kan magte en ny opgave i 


Senegal oveni alt det andet? Formanden fortalte, at ønsket herom kom fra MFLM. Endvidere 


oplyste hun, at kirken i Cameroun udruster deres missionærer forud for udsendelse og der er 


planer for missionærernes sikkerhed, ferie m.m. samt at sikre menigheds opbakning.  


  


4. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse. 


Stig Lilleøre fremlagde og gennemgik regnskabet. Årsregnskabet enstemmigt vedtaget. Stig 


Lilleøre gjorde særligt opmærksom på, at der i 2021 var modtaget arv på i alt 8.364.133 kr. 


og at dette “regnskabsteknisk” skulle lægges oven i årets “egentlige resultat”. Anders 







Bjørnkjær-Nielsen fra FU supplerede med at fortælle, at det var besluttet, for at passe godt på 


pengene fra arv, at oprette en “Arvepulje”, hvoraf 20% kan bruges årligt. Resten kunne 


bruges f.eks. til at investere i genbrug.  


- Egon Nielsen gav udtryk for bekymring herover, hvis omsætningen i genbrug skulle falde. 


- Kirstine Andersen kommenterede, at det var glædeligt at se stigningen i gaverne. 


- Sten Houmøller undrede sig over, at 5% af tilskuddet til partnerne gik til Uganda, når vi 


ikke hører ret meget om Uganda og det er besluttet at udfase arbejdet her. Hanna Meilandt 


forklarede, at netop fordi, at man var ved at udfase arbejdet i Uganda, blev de, af 


“projektgruppen” indsamlede midler til arbejdet, “brugt op”. 


- Lene Gottlieb fra MA Genbrug i Skagen udtrykte bekymring over, at udgifterne stiger og 


spurgte, om der var hjælp at hente fra MA? Bente Pahus fortalte, at de fra Genbrugsteamet 


var opmærksom herpå og at de arbejdede på forskellige tiltag. Bl.a. var de i gang med at 


kontakte udlejerne af de forskellige genbrugser for at høre om de ville fastfryse husleje 


og/eller evt. give afslag.  


- Aage Nielsen ville gerne have bekræftet, at de penge, der gik direkte til partnerne, var det 


totale beløb på grafikken minus udgifterne til partnerteamet. Dette blev bekræftet. 


- Kirstine Andersen gav udtryk for bekymring for, at selvom det går godt med genbrug og det 


giver gode indtægter her og nu, at Mission Afrika så bliver alt for afhængig heraf, hvis det en 


dag pludselig går den anden vej. Stig Lilleøre oplyste, at man var opmærksom herpå og 


Vibeke Follmann fra bestyrelsen bekræftede dette og fortalte at man overvejede andre 


muligheder f.eks. forretninger i Afrika og endvidere at stabilisere genbrugsarbejdet.  


- Lene Gottlieb gav udtryk for, at hvis kunderne i genbrugsbutikkerne får at vide, hvad 


pengene går til, så vil de “gladeligt” betale prisen og ikke forsøge at få afslag. 


  


5. Indkomne forslag. 


Der er kommet forslag fra Thomas Hansen m.fl. om ændring af Mission Afrikas love, sådan 


at grupper kan optages som medlemmer.  


Mogens Mogensen gjorde indsigelse imod, at der sammen med det udleverede materiale til 


repræsentantskabsmødet var vedlagt bestyrelsens “opmærksomhedspunkter i forhold til 


forslag om ændring af Mission Afrikas love”. Dette mente han var utidigt. Man kunne efter 


fremlæggelsen af forslaget være kommet med dette som led i diskussionen. Hvis dette 


gentager sig, ønsker han ikke at være dirigent.  


Thomas Hansen fremlagde forslagsstillernes forslag og synspunkt. Han meddelte på vegne af 


forslagsstillerne, at p.g.a. ovenstående, ønskede de at trække forslaget tilbage i sin nuværende 


form og arbejde videre m.h.p. at fremlægge et revideret forslag. 


       


6. Fremlæggelse af handleplan og budgetovervejelser 







Formanden fremlagde ”handleplanen” og Stig Lilleøre ”budgetovervejelserne” (2022). Begge 


blev taget til efterretning. 


- Poul Martin Nielsen spurgte hvad “Formålsbestemte udgifter” i “budgetovervejelserne 


dækkede over. Stig Lilleøre forklarede, at det var penge til partnerne. 


  


7. Fastsættelse af medlemskontingent.   


Formanden fremlagde bestyrelsens anbefaling om at fastholde medlemskontingentet som 


hidtil med 150,00 kr. årligt, og 75,00 kr. for unge under 25 år. 


Egon Nielsen mente at dette var for lavt og opstillede ændringsforslag om øgning til 200,00 


kr. (uændret for unge). Dette forslag blev sat til afstemning og godkendt med klart flertal 


(men ikke enstemmigt). 


  


8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.  


De bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, stiller alle op igen, og der er ikke indkommet andre 


kandidater. Altså ikke nogen valghandling. Niels Iver Juul stiller op som suppleant, og der er 


kun denne ene suppleant i spil, så heller ikke nogen valghandling. 


Bestyrelsen beklagede, at der ikke blev fundet ekstra kandidater, der ville stille op. De lovede 


at gøre mere herfor næste gang, men påpegede også, at det også var repræsentantskabets 


opgave. 


  


9. Eventuelt/Ordet frit  


Ingen kommentarer.  


  


Sten Houmøller, referent 
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