
 
 

Informationsreferat fra Missions Afrikas bestyrelsesmøde 13. november 2021  

Til stede: Anne Mie Skak Johanson (formand), Henning Bech-Larsen (næstformand), Vibeke Follmann, 
Camilla Hoffmann, Ida Jensen Friis, Morten Bonde Pedersen (online), Anne Theresa Thanning (online), Jens 
Henrik Kristiansen, Anders Bjørnkjær-Nielsen, Thore Eklund (medarbejderrepræsentant - online) 
Fra sekretariatet: Henrik E. Refshauge (generalsekretær), Bente Mikkelsen Pahus (Mission Afrika Genbrug 
MAG), Stig Lilleøre (økonomi).  
 
Ny puljestruktur  
Bestyrelsen har besluttet at omlægge budgettet for partneraktiviteter til en puljestruktur. Der er i den 
forbindelse blevet udarbejdet retningslinjer for bevillinger, håndtering osv. af hver pulje. Der vil blive 
udarbejdet ansøgningsskema, budget og afrapporteringsformater for hver pulje, for at assistere vores partnere 
og lette deres tilgang til midler. Der er seks puljer: 

 
• Udlånspulje - Pool for loans  
• Investeringspulje - Investment Fund  
• Samfunds og diakonipulje - Diaconal and Community projects  
• Uddannelsespulje – Scholarship 
• Nødhjælpspulje – Emergency and Relief Fund 
• Evangelisationspulje 

 
Det er første år med den nye struktur, det vil derfor sandsynligvis være nødvendigt med tilretninger. Disse 
vil samles for hver pulje inden de opdaterede retningslinjer præsenteres for bestyrelsen. Det kan derfor være 
nødvendigt at foretage nogle administrative beslutninger, der ikke er taget med i retningslinjerne endnu. Det 
vil dog altid være muligt at finde grundlaget for de beslutninger i referater fra partnerteammøder.   
 
Nogle puljer indeholder øremærkede projekter som i løbet af de næste år udfases, så alle projekter kommer 
over på denne struktur (f.eks. sundhedscentret i Bohong og evangelisationsprojekter)  
Evangelisationspuljen kommer først i brug fra 2023, da midlerne er øremærket i budgetåret 2022. 
Uddannelsespuljen vil opdateres til at starte i 2023. For 2022 benyttes scholarship-puljens retningslinjer for 
de ikke-øremærkede linjer.  Projekt og forundersøgelsespuljen er nedlagt pga. budgetbesparelser.  Diakoni 
og samfundspuljen er udvidet til at kunne indeholde denne type projekter også 
 
Bestyrelsen godkendte partnerteamets guidelines og pointerede, at reglerne ikke skal tolkes alt for 
rigide. Projekterne afrapporteres og godkendes af bestyrelsen. Projekternes længde kan være 1 til 3 år. 
 
Partnere 
Bestyrelsen bakker op om MFLM’s arbejde med at etablere et samarbejde med den lutherske kirke i Senegal 
og muligheden for at sende missionærer til Senegal i 2023.  
  
CAR Task Force er oprettet og fungerer som en stor hjælp for sekretariatet i forhold til at få støtte ud til 
vores partner i RCA. Kommissoriet er godkendt.  
  
Uganda: Projektgruppen udfaser samarbejdet med Kamuzinda Farm. Projektgruppen arbejder frem mod et 
langsigtet mål med projektgruppens arbejde, som for gruppens vedkommende primært vil være i Uganda.  
  
Bestyrelsen havde en længere drøftelse af, hvor vi skal arbejde fremadrettet, hvor der samtidig er mulighed 
for at udsende volontører. Sikkerhed, ekstra pres på sekretariatet og udviklingen i Afrika, tages op på næste 
bestyrelsesmøde.  
 
Økonomi 
Stig fremlagde Mission Afrikas regnskab pr. 30.11.21.  2021 ender med et forventet underskud på 300.000 
kr. Der vil fremadrettet blive overført 7% i administration ved alle øremærkede indsamlingsprojekter til 
Mission Afrika. 
 
 



 
 

 
Mission Afrika bestyrelse 
Anna Theresa søger om orlov fra bestyrelsen fra 6. feb. til og med 31. maj 2022 i den periode hun er 
korttidsudsendt af Mission Afrika til Cameroun. 1. suppleant Niels Iver Juul indkaldes som 
bestyrelsesmedlem i Anna Theresas orlov 
 
  

Anne Mie Skak Johanson, bestyrelsesformand 


