Referat fra Mission Østs Ekstraordinære Generalforsamling 2021
Mission Østs hovedkontor, Skt. Lukas Stiftelsen, torsdag den 4. november 2021 kl. 19 – 21
samt online på Zoom

Velkomst:
Velkomst ved bestyrelsesformand Torben Andersen.
Teknisk support Fie Østergaard bød velkommen på Zoom og angav retningslinjer for deltagelse,
kommentarer og afstemning.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Valg af dirigent
Valg af referent
Bestyrelsens præsentation af 2020 regnskab for Mission Øst – herefter spørgsmål og
godkendelse
Resultater fra programmerne 2020
Eventuelt

Punkt 1: Valg af dirigent
Jan Kjenslie blev foreslået og valgt til dirigent. Jan konstaterede, at den ekstraordinære
generalforsamling var lovligt indkaldt i forhold til de nye vedtægter af september 2021.

Punkt 2: Valg af referent
Jens Marcussen blev foreslået og valgt til referent.

Punkt 3: Bestyrelsens præsentation af 2020 regnskab for Mission Øst
- Herefter spørgsmål og godkendelse
Bestyrelsesformand Torben Andersen indledte med at fortælle om processen med at implementere
nye regnskabsprincipper ifølge donorkrav. Et særligt tak til økonomicheferne Jill og Annette samt
generalsekretær Betina for at have ledt og gennemført den omfattende proces.
Hovedtal fra det 2020 revisorpåtegnede regnskab: Omsætning på 79 mio. kr., hvoraf ca. 70 mio. kr.
er gået til at hjælpe udsatte fattige. Omkring 7,5 mio. kr. er anvendt på administration og tilsyn af
aktiviteter. Således blev årets samlede resultat for 2020 knap 3 mio. kr.
Indtægterne i 2020 bestod af private donationer på næsten 14 mio. kr., hvilket er et meget flot tal.
Private fonde bevilgede 13 mio. kr., mens de offentlige bevillinger (bl.a. Danida) udgjorde 52 mio. kr.
Bestyrelsesformanden konstaterede, at hver gang en privat støtte giver 1 kr. til Mission Østs arbejde,
vokser denne krone til 5 kr. qua bidrag fra de offentlige puljer og private fonde.
Årsregnskabet 2020 er udarbejdet efter nye anbefalede regnskabsprincipper, hvorved øremærkede
indtægter samt administrationsbidrag for øremærkede midler registreres i takt med forbruget af
disse. Bestyrelsesformanden konstaterede, at det ved de nye regnskabsprincipper er klargjort, at
egenkapitalen ultimo 2018 var negativ på -5,1 mio. kr. Gode indtægter i 2019 og 2020 havde sørget
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for at egenkapitalen i slutningen af 2020 alene var på -1,145 mio. kr. Den fortsatte fremdrift
forventes i 2021, hvor forecastet er, at Mission Øst vil ende med en egenkapital på +2,2 mio. kr.,
hvilket afspejler den positve udvikling, Mission Øst nu er inde i.
Årsregnskabet blev godkendt ved enstemmig afstemning.

Punkt 4: Resultater fra programmerne
Generalsekretær Betina fortalte om seneste besøg i Irak med en beretning fra byen Sinjar, der blev
sønderbombet i kampen mod IS. Mission Øst støtter med mad, vand, sanitet og psykologisk hjælp til
børn og kvinder, der lider under traumer fra krig og fangenskab.

Punkt 5: Eventuelt
Der var ingen punkter under eventuelt.
Dirigenten takkede for den fine gennemgang og de gode resultater.
Bestyrelsesformand Torben Andersen sluttede af med en tak for et godt møde.

Dirigent og bestyrelsen siger tak for i dag.

_______________________________

________________________________

Dirigent Jan Kjenslie

Referent Jens Marcussen
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