
 
 

Informationsreferat fra Missions Afrikas bestyrelsesmøde 11. november 2022 

Til stede: Anne Mie Skak Johanson (formand), Henning Bech-Larsen (næstformand), Anders Bjørnkjær-
Nielsen, Jens Henrik Kristiansen, Anne Theresa Thanning, Vibeke Follmann, Morten Bonde, Ida Jensen 
Friis, Camilla Hoffmann og Thore Eklund (medarbejderrepræsentant), 
Fra sekretariatet: Jørn Blohm Knudsen (generalsekretær), Bente Mikkelsen Pahus (Mission Afrika Genbrug 
MAG), Stig Lilleøre (økonomi).  
 
 
Temadrøftelse om Joint Mission 
Bestyrelsesmødet startede med en længere drøftelse af Joint Mission (Partnerkoordinator Hanna Meilandt 
deltager under dette punkt). Nogle af de spørgsmål som blev drøftet var: 

• Ser joint mission lige nu ud som vi i Mission Afrika gerne vil have det til at se ud?  
• Er Mission Afrika førende, når vi ser på hvad andre laver af lignende konstellationer?  
• Hvilke tendenser ser vi i fremtiden?  
• Er der andre, som f.eks. NorMission, Mission Afrika gerne ville, eller kan, række ud til, og som 

kunne joine os i MFLM eller i nyt selskab med LCCN?  
• Hvordan involveres bestyrelsesmedlemmer og andre frivillige i arbejdet med joint mission?  
• Har vi brug for eksterne input?  

Der arbejdes videre med formuleringer til næste bestyrelsesmøde.  
 
 
Økonomi 
På bestyrelsesmødet gav Stig Lilleøre en update på økonomien. Indtægterne følger ikke med budgettet. 
Mission Afrika er 500.000 kr. under budget. Især de sidste par måneder har der været et fald. I Mission 
Afrika Genbrug er der en mindre omsætningsnedgang på ca. 300.000 kr. og der er 1,1 mio. kr. mere i 
udgifter end budgetteret. En stor del af udgifterne skyldes større udgifter til brændstof, el og opvarmning.  
Mission Afrika viser pt. (for de første 9 måneder af 2022) et underskud på 4.159 tkr. i forhold til det 
budgetterede -2.890 tkr.  
Forecast for viser et forventet ordinær drift underskud på 4.248 tkr, hvilket er 1.586 mere end budgettet.   
Årets resultat forventes at blive på -2.299 tkr, mod årsbudgettet på -2663 tkr. da der er i september er 
modtaget en arv på 1.949 tkr.  
 
Budget 2023:  
Indtægter: 32,6 mio. kr.  
Udgifter: 34.8 mio. kr.  
Underskud: - 2.1 mio. Kr.  
Bestyrelsen godkendte Budget 2023  
 
Arbejdet på sekretariatet 
Lederteamet fortalte nyt fra sekretariatet og det daglige arbejde i Mission Afrika. 
 
Mission Afrika Genbrug Ny genbrugsbutik i Ribe er åbnet. Der er kommet 16 nye frivillige. 5 nye frivillige i 
Brejning. 11 genbrugsbutikker mangler at få indført nyt kassesystem, men det er planlagt til at ske i løbet af 
2023. På Viaduktvej er det kun lagerdelen, der bruges. Resten af bygningen er ramt af skimmelsvamp. Der 
skal laves en ny gennemgang af bygningen, hvor der endeligt skal konstateres hvor der er skimmelsvamp og 
om bygningen kan bruges. Der går rigtig mange varer gennem varelageret på Viaduktvej.  
 
Partnerkonsultation Partnerkonsultationen tilstræbes afholdt i 2024.  
I forbindelse med de videre drøftelser af Joint Mission på næste bestyrelsesmøde i jan. 2023 nedsættes et 
udvalg til at arbejde med den kommende partnerkonsultation. 
 
Cypernturen hvor Claus og Mette Schwartz var rejseledere har været en stor succes. 
 
Kommende nyansættelser. Der skal ansættes en mødebooker, en journalist og en ungdomssekretær. 
Stillingsopslagene er ved at blive udarbejdet.  



 
 

 
Fundraising arbejdes der løbende med. Her ønsker Mission Afrika at udvikle sig så der laves en mere 
konsekvent fundraising. 

  
 
 
 

Anne Mie Skak Johanson, bestyrelsesformand 


