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Referat fra Mission Østs Generalforsamling 2021 
Skt. Lukas Stiftelsen, søndag d. 30. maj, 2021 kl. 15-19.30, samt online på Zoom 

Velkomst: 
Velkomst ved Bestyrelsesformand Torben Andersen 

Tobias Dam leverede teknisk support og bød velkommen på Zoom og angav retningslinjer for 
deltagelse, kommentarer og afstemning. 

Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent 
3. Valg af revisor  
4.  Bestyrelsens beretning over Mission Østs virksomhed i 2020 
5. Gennemgang af bestyrelsens forslag til kommende projekter 
6.  Bestyrelsens redegørelse for Mission Østs årsregnskab og balance i 2020 
7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer  
8.  Eventuelt 
 

Punkt 1: Valg af dirigent:  
Ib Hørup blev foreslået og valgt til dirigent. 

Punkt 2: Valg af referent:  
Karen Bendix blev foreslået og valgt til referent. 

Punkt 3: Valg af revisor:  
Ernst & Young blev foreslået og valgt som revisor 

Punkt 4: Bestyrelsens beretning: 
Indledning ved bestyrelsesformand Torben Andersen 
Bestyrelsesformand Torben Andersen beskriver 2020 som et skelsættende år for Mission Øst med ny 
bestyrelse og bestyrelsesformand, samt kritik i pressen. Bestyrelsen valgte at igangsætte en 
undersøgelse af to kritikpunkter:  1) en forkert regnskabspraksis. 2) utidssvarende vedtægter. Ad1) 
Der redegøres for regnskabspraksis i den økonomiske redegørelse. Ad2) Torben Andersen indhenter 
gennem dirigenten generalforsamlingens accept af bestyrelsens ønske om at indkalde til 
ekstraordinær generalforsamling i efteråret, hvor forslag til nye vedtægter vil blive præsenteret. 
Efter dialog med Torben Andersen trak Kim Hartzner sig fra stillingen som generalsekretær efter 
aftale med bestyrelsen, og fik jobbeskrivelsen ”Founder”. Kim opsagde sin stilling som founder i 
Mission Øst pr. 31. januar 2021, med forslag fra Torben Andersen om at afdække muligheden for at 
blive tilknyttet som konsulent på freelancerbasis. Peter Drummond-Smith overtog midlertidigt 
stillingen som generalsekretær for Mission Øst fra august 2020 til 1. januar 2021, hvor Betina 
Gollander-Jensen blev ansat som generalsekretær. 
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Indblik i MØ indsats og resultater i 2020 ved Operations Director Peter Drummond-Schmidt (PDS) 
(oversat af Fie Østergaard): 

• Året 2020 var præget af Corona. Covid-19 medførte omlægning af projekter til hurtig Covid-
19-respons og smitteforebyggelse. Projekter med Covid-19-forebyggelse vil fortsætte i 
fremtiden. Tak til vores støtter. 

• Vi har 210 dedikerede medarbejdere. Tak til de ansatte. Applaus til medarbejderne.  
• PDS gennemgår resultaterne fra hvert land som beskrevet i den kommende årsrapport 2020. 

Torben Andersen: Tilføjelse til beretning: Kontingentet er ifølge Ligningsloven §8a for lavt. Mission 
Østs advokat foreslår at hæve kontingentet fra 50 kr. til 100 kr. pr. år. begyndende i 2022. 

Afstemning: 

1. Afstemning om varsling om indkaldelse til årsmødet er rettidig: Vedtaget 
2. Afstemning om ekstraordinært årsmøde cirka ultimo september 2021, hvor endeligt 

årsregnskab og forslag til nye vedtægter for Mission Øst fremlægges: Vedtaget 
3. Afstemning om kontingent der foreslås hævet fra 50 kr. til 100 kr.: Vedtaget 

Spørgsmål: 

Steen Rønnov: Ønsker at få tilsendt en årlig opkrævning af kontingent pr. e-mail. Taget til 
efterretning. 

Bette Rønnow: Hvad sker der i Nordkorea?  

- PDS forklarer: MØ er klar til at tage tilbage til Nordkorea, når de åbner igen, med et team 
der står klar.  

Godkendelse af beretningen:  

Beretningen godkendt.  

Punkt 5: Gennemgang af bestyrelsens forslag til kommende projekter: 
Ved Generalsekretær Betina Gollander-Jensen (BGJ) 
 
I år lægges ny 5-års strategi for 2021-2026, der skal sikre, at alle går i samme retning, og der er 
overensstemmelse mellem, hvad vi siger og gør. Alle involverede grupper er inviteret med i 
strategiarbejdet.  

Aktiviteter de kommende år: 
1) Mission Øst er drevet af kristne værdier. Det bliver ikke ændret. 
2) SPA 2022-2025: Mission Øst blev i sidste uge udvalgt til at ansøge. Det vil give 4 år med faste 

indtægter. Siden 2018 har vi modtaget 19 mio. kr. pr. år. Vi burde i fremtiden have mulighed 
for at få mere volumen i aftalen.  

3) Afghanistan: Vi bliver når militæret trækker sig ud. Vi er begyndt at arbejde med projekter 
med privatsektoren – bl.a. RealRelief – hvor hygiejnebind i stof kan blive solgt via 
Tupperware-metoden, så kvinder kan få en indtægt.  

4) Syrien: En kompleks konflikt. Mission Øst er i gang med at åbne et kontor. 
5) COVID-19-hjælp er stadig en prioritet. Som følge deraf er befolkningen i Irak blevet endnu 

mere fattige. Derfor fremadrettet projekter med jobskabelse m.m.  

Tak for jeres støtte. Tak fordi I står sammen med os!  
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Spørgsmål:  

Hvordan foregår Mission Østs samarbejde med RealRelief?   

- Kvinder kan sælge produktet til familier, veninder og dermed skaffe en indkomst.  

Pause i syv minutter. 

Punkt 6: Bestyrelsens redegørelse for Mission Østs årsregnskab og 
balance i 2020: 
Ved bestyrelsesformand Torben Andersen 

Årsregnskabet er ikke færdigrevideret, og kan derfor ikke godkendes på årsmødet. Det skyldes dels 
omlægningen af regnskabspraksis, som tager meget tid, dels fundet af unormale forhold på 
repræsentationskontoen mellem 2018-2020, som revisor er ved at undersøge i detaljer. 

De overordnede tal fra 2020 viser et af de bedste årsresultater nogensinde. Omlægningen til den nye 
regnskabspraksis giver en lav egenkapital, som forventes at blive indhentet i 2021 via 
omstrukturering og ombudgetering. 

• Omsætning: 79,7 mio. kr. i 2020 
• Overskud på 2,4 mio. kr. ultimo 2020 (Tidligere regnskabspraksis) 
• Egenkapital på 3,4 mio. kr. ultimo 2020, ifg. gammel regnskabspraksis. 
• Bestyrelsen har efter aftale med Danida besluttet at ændre regnskabspraksis. Ændringen 

koster Mission Øst 3,15 mio. kr. at gennemføre. Derfor falder egenkapitalen fra 3,4 mio. kr. 
til 250.000 kr. ultimo 2020.  

• I budgettet for 2021, hvor der er gennemført besparelser og omstruktureringer, vil der være 
et forventet resultat på 3,4 mio. kr., hvilket vil medføre en egenkapital på 3,65 mio. kr. 
ultimo 2021. 

Hvor kommer pengene fra?  

• Gennemgribende optimering af Mission Øst, besparelser på medarbejderkontoen og lavere 
løn til ny generalsekretær. Udgifter til tidligere og nuværende generalsekretær 
sammenlignes.  

• Bedre tidsstyring – medfører udløsning af penge i projekter. 
• Reduktion af omkostninger: Bedre opdateret økonomistyring.  

Spørgsmål fra salen.  

Punkt 7: Valg af bestyrelsesmedlemmer: 

Dirigenten gør det klart, at det af vedtægterne fremgår, at der skal sidde minimum fem personer i 
bestyrelsen. Da der er præcedens med 5 bestyrelsesmedlemmer, er der ikke valg til bestyrelsen i år, 
eftersom de fem nuværende medlemmer sidder for to år indtil 2022. Medmindre 
generalforsamlingen ønsker at ændre præcedens. 

Fire har meldt deres kandidatur til bestyrelsen: Sten Rønnov, Peter Eilertsen, Kim Hartzner, Niels 
Kirkemose. Alle fire får to minutter hver til at forklare, hvad de kan bidrage med, såfremt 
generalforsamlingen vælger at udvide bestyrelsen.  
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Afstemning om bestyrelsens forslag om at beholde bestyrelsen på det nuværende antal 
medlemmer på 5 personer og ikke udvide med de 4 foreslåede kandidater. 
 

1. Ja medfører at siddende bestyrelse fortsætter uden udvidelse. 
2. Nej medfører at alle fire opstillede medlemmer er stemt ind.  

 
Afstemning i salen og online resulterede i: 

• 43 stemmer ja 
• 17 stemmer nej.  

 
Det er dermed vedtaget, at den nuværende bestyrelse fortsætter uden udvidelse med de fire 
opstillede kandidater. 
 
Dirigent og bestyrelsen siger tak for i dag! 
 

 
 
-----------------------------------------     --------------------------------------- 
Dirigent: Ib Hørup       Referent: Karen Bendix 
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