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Generalforsamling, MAF Danmark 2022 
Lørdag d. 23. april 2022 kl. 13.00 

Referat 

Referent: Astrid Reuss Rahbek 

40 deltagere 

1. Valg af dirigent 

Dirigent: Kristina Berg Oehlenschlæger  

 
Generalforsamlingen var gyldig – annonceret i organisationens blad FLYING FOR 
LIFE nr. 4, 2021. Godkendelse af bestyrelsens beretning, regnskab og valg til 
bestyrelsen sker ved bifald. 

 

2. Bestyrelsens beretning 2021 

Første del ved bestyrelsesformand Martin Gräs Lind: 

2021 var igen et år som for MAFs vedkommende blev defineret af behovet for og 
bistanden med at bringe hjælp til verdens mest isolerede egne. I de områder hvor 
MAF opererer får udfordringer med epidemi, fattigdom og global opvarmning 
allerstørst indvirkning på befolkningen. De fattige områder i mange 
udviklingslande er helt afhængige af at nødhjælp og logistisk bistand kommer 
frem, og at der er nødhjælpsorganisationer som MAF, som er praktiske i deres 
hjælp, og som bringer håb og lys i flere dimensioner til befolkningen. 
Vi skal forkynde evangeliet, om nødvendigt også med ord udtalte munken Frans 
Assisi helt tilbage i 1200-tallet. 
 
MAF bistod i 2021 med deltagelse i en lang række forskellige artede hjælpeopgaver 
som alle sammen kan rummes i navnet på MAF Danmarks medlemsblad "flying for 
life" og i Stuart Kings fortælling om MAF i bogen "Håbet har vinger". Bogen er i løbet 
af 2021 blevet udviklet til at den nu at findes som lydbog på bl.a. Mofibo. Lyt til 
bogen  det giver en ny oplevelse af at læse bogen — og man bliver grebet af hele 
fortællingen. 
 
I 2021 havde Timor-Leste som ligger mellem Indonesien og Australien en af de 
værste oversvømmelser i over 40 år. MAF bistod med luftfartsmissioner som kunne 
skabe overblik over ødelæggelserne til brug for myndighedernes nødhjælpsindsats. 
MAF hjalp i 2021 også kvinder med at flygte væk fra seksuelt misbrug i den 
demokratiske republik Congo, ligesom MAF bistod med at flyve helt nye 
oversættelser af biblen til etniske grupper som aldrig før havde haft oversættelser af 
biblen til deres eget sprog, bl.a. til Dar Sila befolkningen i Bardai i Tchad. MAF har 
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selvfølgelig også leveret masser af vacciner til isolerede områder i 2021 — det er sket 
til mange områder, bl.a. til Kalimantan provinsen i Indonesien og til det lille 
kongerige Lesotho i det sydlige Afrika. MAF kunne lande på en lille 590 M lang 
jordlandingsbane i Kuebunyane Airport med en lille Cessna med vacciner til 
nødhjælpsarbejdere og den lokale befolkning. 
MAF bringer evangeliet ud både i ord og handling som integreret mission - og det 
arbejde giver så meget mening. 
 
Af facts kan nævnes følgende statistik fra MAF I PPP for 2021 : 

• MAF betjener 34 lande. 
• MAF har ca. 120 flyvemaskiner som opererer i 27 lande.  
• MAF fløj mere end 32.500 timer i 2021. 
• MAF gennemfører årligt ca. 42.000 flyvestrækninger såkaldte "flyveben" 

sammen med ca. 100.000 passagerer og 4 millioner kg fragt — i 2021 svarede 
dette til 115 operationelle strækninger om dagen, 270 passagerer om dagen, 
11 tons fragt om dagen, 89 flyvetimer om dagen og start og landing hvert 6. 
minut dagligt 

• MAF har mere end 1.200 stabsmedarbejdere ansat rundt omkring i verden 
• MAFs flyvninger servicerer ca. 1.400 organisationer og MAF fløj ca. 
• destinationer worldwide i 2021. 

 
I MAF DK understøtter vi dette operationelle arbejde i MAF International ved at 
samle penge ind som vi sender videre til den flyvende mission som styres fra 
hovedkontoret i Ashford, Storbritanien, ved at rekruttere og bistå med at udsende 
missionærer til arbejdet, og vi havde alle i 2021 den netop afsluttede mission i 
Madagaskar med vores danske pilot- og kommunikationsmissionærer Kenneth og 
Charlotte Pedersen frisk på nethinderne. Og vi vil udsende endnu flere. Både til 
ledelsesopgaver, som flymekanikere, skolelærere, IT-supportere, 
logistikmedarbejdere og som piloter.  
 
Det er et mål som vi har i MAF Danmark. Vi ønsker også at påvirke MAF 
International til at udvikle en moderne og tidssvarende rekrutteringsprocedure til 
MAFs internationale arbejde og vi arbejdede i 2021 og arbejder fortsat aktuelt 
sammen med de øvrige nordiske lande på, at MAF Danmark skal repræsenteres i 
MAF Internationals bestyrelse. 
 
I Danmark ser vores organisation sådan ud, at vi med afsæt i vores vedtægter har 
en bestyrelse som har det overordnede ansvar for MAF Danmark, herunder for den 
strategiske og langsigtede udvikling, dvs. retningslinjerne for det daglige arbejde 
der skal udføres. Vi arbejdede i 2021 strategisk med opfølgning på vores mål i vores 
strategiske 5 års plan, som skrider frem som vi har ønsket og håbet. Som bestyrelse 
er det vores opgave at påse at de indsamlede midler forvaltes i overensstemmelse 
med lovgivningen og de mål som er sat op, og at udviklingen i MAF Danmark så at 
sige foregår på en hensigtsmæssig og effektiv måde. Bestyrelsen er valgt af MAF 
Danmarks medlemmer i overensstemmelse med vedtægternes bestemmelser om 
dette. Alle bestyrelsesmedlemmer deltager aktivt i arbejdet, og alle har et eller flere 
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særlige indsatsområder som vi er særligt engageret i. Vi skal om lidt over ca. 20 
minutter høre lidt fra flere af bestyrelsens medlemmer dem om arbejdet i 
bestyrelsen i 2021, dvs. maksimum 3 minutter hver. 
 
Bidrag fra næstformand Torben Munkholm 
Torben Munkholm gav bidrag via video, da han ikke var til stede. 
Vi er halvvejs i vores strategiperiode 2020-2024. Vi har fokus på fire områder – 
økonomi, unge, udsendelse og droneteknologi. Helt overordnet går det godt med 
indsatsområder. Vi vil fordoble indtægter i MAF over denne fireårige periode, og 
som I vil høre senere går det fint med det. I forhold til unge er det overordnede 
formål at få nogle flere unge ind i MAF. I vil senere høre om en hel masse ting, der er 
i gang nu. I forhold til udsendelse er vores overordnede formål at føde nogle flere 
mennesker ind i de mange opgaver, der er i MAF International. Så er der 
droneteknologi, som vi ikke har gjort så meget ved, da der ikke har været den store 
interesse fra MAF International. Ift. at komme godt igennem coronapandemien har 
vi fokuseret på økonomi og unge. Vi har også fået nye ansættelser på kontoret i form 
af Svend og Simon, og derfor har vi også brugt ressourcer på at få kontoret godt op 
at køre igen. 
 
Bidrag fra Peter Bøje 
Først vil jeg gerne sige tak for, at jeg må være med i MAF Danmarks bestyrelse. Jeg 
arbejder professionelt med at sidde i bestyrelser. Privat bor jeg i Risskov med min 
kone og kommer i Aarhus Citykirke. For mig er MAF den ven, som man har i nøden. 
MAF bringer hjælpen ud, og er ofte den eneste organisation, som kan nå ud til 
forskellige steder i verden. Vores job i MAF Danmarks bestyrelse er at støtte op om 
dette arbejde ved at tilvejebringe muligheder for at samle penge ind til arbejdet og 
gøre det lettere for mennesker at bidrage til, at andre mennesker får hjælp. 
 
Bidrag fra Lars Grove 
I MAF Danmarks målstrategi 2020-2024 berører vi temaet omkring miljø og klima i 
relation til MAF’s flyveaktiviteter ved at sætte fokus på udvikling af droneteknologi. 
Temaet omkring klimaforandringer er i dag allestedsnærværende og i den kirkelige 
verden bruger vi ofte ordet ”creation care” – altså omsorg for skaberværket. 
Klimaforandringer rammer især verdens fattigste, og dermed har vi som 
organisation et endnu større ansvar for at handle bæredygtigt overfor de 
mennesker, vi forsøger at hjælpe. I begyndelsen af året udgav MAF International en 
rapport lavet af en ekstern rådgiver, der kortlagde, at 70 procent af MAF’s CO2 
udledning kommer fra vores flyvninger. Derfor er der meget at hente ved at 
undersøge, om CO2 udledning ved vores flyvninger kan nedbringes ved brug af ny 
teknologi. Problemet er, at vi nok ved, hvad vi skal gøre for at flyve mere 
bæredygtigt, men teknologien er stadig underudviklet og tilladelser og lovgivning 
på området skal også først laves. Eksempler er brændstof lavet på andre materialer 
end fossile brændstoffer, elektriske fly og droneteknologi.  
 
Bidrag fra Priscilla Lassen 
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Jeg vil gerne fortælle om, hvorfor jeg synes, det er spændende at være med i MAF’s 
arbejde. Min mormor og morfar tog selv ud i mission lige efter 2. verdenskrig til 
Afrika. De endte med at bo 42 år i forskellige afrikanske lande, og min mor er født og 
vokset op på kontinentet. Derfor har mission altid været en stor del af min arv og mit 
liv. Vi skal også have mission på dagsordenen i MAF Danmark og kunne tale om 
mission til alle mulige slags mennesker. Derfor glæder jeg mig særligt til at være 
med på Himmelske Dage i Roskilde i Kristi Himmelfartsferien, hvor vi deltager med 
MAF Danmarks flysimulator.  
 
 
Bidrag fra Kirstine Bandawa 
Jeg skal fortælle lidt om ungdomsarbejdet i MAF Danmark, som også var min 
motivation til at gå ind i MAF Danmarks bestyrelse. Fordi unge bliver ældre og bliver 
en helt ny generation, som også skal få en interesse for MAF. Det er vigtigt at flytte 
informationen om MAF til et yngre publikum, og derfor ansatte bestyrelsen Simon 
Kronborg Langvad i august til at løbe MAF Danmarks ungdomsprojekt ”MAF CO-
PILOT” i gang. I november blev MAF CO-PILOT stiftet som lokalgruppe under YFC 
Danmark. Indtil videre har MAF CO-PILOT arrangeret en outreach-tur til Kenya i 
uge 26 og 27, og bare i går aftes var 120 unge mennesker til et Wave-arrangement, 
som blev arrangeret i samarbejde med MAF CO-PILOT og YFC’s gruppe ”Wave”. 
 
Som I nok kan forstå, er det en aktiv og yderst engageret bestyrelse i MAF DK som 
er med til at sætte kursen for MAF DK, og som hver kan bidrage til at der samlet set 
træffes hensigtsmæssige overordnede beslutninger. Vi har i 2021 afholdt i alt 4 hel 
dages bestyrelsesmøder og bliver løbende orienteret direkte fra Peter Hedelund om 
nyheder inden for organisationen. 
  
Billedet er fra bestyrelsesmødet i september måned 2021, hvor Peter Bøje holder 
oplæg om strategisk fundraising: 
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I det daglige har der i 2021 været afholdt et månedligt forretningsudvalgsmøde 
mellem bestyrelsen og den daglige ledelse, hvor vi sammen med Peter Hedelund 
drøfter den kommende måneds arbejde i MAF DK, og hvor de løbende tiltag og 
arbejdet i staben følges. 
 
For vi har en særdeles dygtig stab, bestående af MAF Danmarks daglige frontfigur 
generalsekretær Peter Hedelund, af Svend Stokbæk, som bl.a. står for den daglige 
forretningsførelse og fundraising, af vores kommunikationsmedarbejder Astrid 
Reuss Rahbek, af ungemedarbejder Simon Kronborg Langvad og af vores frivillige 
kasserer Thorkild Vibe. Vi havde også en praktikant — og flere kommer løbende til 
helt i overensstemmelse med vores ambition om at blive en større organisation 
som kan løfte endnu flere ressourcer. 
 
Så har vi et væld af frivillige som deltager i MAFs arbejde, herunder en stor gruppe 
af informationspiloter, "bønnepiloter”, ”rigtige" piloter, økonomiske bidragsydere, 
og på mange andre områder frivillige deltagere i MAFs arbejde, bl.a. tidligere 
udsendte og tidligere bestyrelsesmedlemmer. 
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Til sammen udgør vi MAF Danmark, og vi er en del af en globalt integreret mission, 
der som fun fact, er verdens største luftfartsselskab, målt på antallet af 
destinationer. 
 
Et andet good fact er, at MAF Danmark i 2021 har opnået det bedste økonomiske 
resultat nogensinde i MAF DK 's historie, hvor der er indsamlet godt 5,7 mio. kr., og 
hvor der er videresendt midler med største bidragseffektivitet nogen sinde, alt i 
modsætning til 2021 's faldende indtægter i mange andre nødhjælpsorganisationer 
og hos MAF lnternational. I den forbindelse skal lyde en særlig tak til MAF- folkene 
på Færøerne, som gennem strategisk lobbyarbejde sørgede for, at der blev bevilget 
800.000 kr. fra det færøske landsstyre til MAF Danmark. De kan noget de færinger, 
og det kunne Peter Hedelund og Helmer Olsen også, da de rejste til Færøerne året 
før i tro på at etablere kontakter til Færøerne, som kunne udvikle samarbejdet med 
vores venner på Færøerne. Der er også rigtigt mange, som har responderet på vores 
kampagner med små og store løbende bidrag. Det gør en kæmpe forskel, at hr. og 
fru Jensen bidrager eksempelvis med 300 kr. månedligt eller at den 
virksomhedsejer fordeler lidt at overskuddet med en løbende betaling. Tak for til 
alle jer som giver med glæde til MAFs livsgørende arbejde. 
 
Som nogen måske har bemærket på dagsordenen for i dag, genopstiller jeg 
personligt ikke til bestyrelsen. Jeg har nu været tilknyttet bestyrelsens arbejde i 10 
år både som pro bono advokat forud for min indtrædelse i bestyrelsen, 9 år som 
bestyrelsesmedlem, herunder som formand for bestyrelsen 2019-2022, og jeg er 
klar til at give rorpinden videre. Det har været en fornøjelse og meget meningsfuldt 
for mig at deltage i bestyrelsesarbejdet. 
 
Stor tak skal lyde til alle som deltager i MAFS arbejde. 
 
 
Landskontorets beretning – 2. del af bestyrelsens beretning v. generalsekretær, 
Peter Hedelund 

År 2021 blev et udfordrende år for landskontoret pga.. corona-pandemien, som har 
betydet at vi i MAF har haft svære arbejdsbetingelser og stadig har det. Og sagen er 
ganske klar: Fattige og sårbare mennesker får ikke den livsnødvendige hjælp i 
verdens afkroge, hvis ikke MAF flyver! Hjælpen kan simpelthen ikke komme frem til 
dem på grund af lange afstande og dårlige veje.  

2021 var året hvor:         
• Corona-pandemien fortsat prægede Danmark og gjorde at mange møder 

og events derfor blev aflyst.  
• Tidligere landssekretær og senere forretningsfører, Øjvind Thomassen, 

stoppede sin ansættelse i MAF Danmark efter ca. 13 års trofast og godt 
arbejde. 

• MAF Danmark ansatte i februar en ny forretningsfører, Svend Stokbæk. 
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• MAF Danmark ansatte i august en ny studentermedarbejder, Simon 
Kronborg Langvad. 

• MAF modtog en historisk stor donation fra Færøernes landsstyre på 
800.000 kr., som er den største offentlige bevilling i MAF Danmark og 
MAF Færøernes historie. 

• I efteråret blev MAF CO-PILOT officielt stiftet som en lokalforening i 
Århus under YFC. Ønsket er at gøre MAF’s arbejde mere relevant overfor 
unge og øge kendskabet til organisationen gennem møder, events & 
rejser.  

• En af MAF´s grundlæggere, Jack Hemmings, blev 100 år! 
• Samtidig blev 2021 også endnu et år som rent indsamlingsmæssigt blev 

det bedste i MAF Danmarks historie, hvilket er fantastisk! 

MAF bringer hjælp, håb og heling 

Nøden derude i de 27 ulande vi arbejder i, er kun blevet større under endnu et år 
med pandemi, og vi har derfor travlt og brug for at handle. Hjælpen er altid vores 
hovedfokus, enten det er ofre for oversvømmelser, syge, katastroferamte, 
krigsskadede, kvinder udsat for seksualiseret vold, børn som får mæslingevacciner 
og kan vokse op, skoler som får læsebøger eller kirker som får hjælp til at formidle 
håb. 

Vi er taknemlige for alle vores givere, som giver MAF muligheden for at hjælpe 
sårbare og isolerede mennesker i en svær tid. Vi vil takke jer som trofast giver 
regelmæssigt ud fra evne, kærlighed og medfølelse. Gaverne holder MAF´s 123 fly i 
luften, så at vi kan fortsætte at give hjælp, håb og heling!  

Disse mennesker er værdifulde! 

Jeg er taknemlig for at Gud brugte os i barmhjertighedens tjeneste, også i år 
2021. Sammen kan vi gøre mere, så vi også i år 2022 kan vise at mennesker er 
værdifulde. Det er vores givere der gør det muligt for os at yde den hjælp derude, 
der er brug for. Derfor håber jeg, at mange igen vil stå sammen med os, så vi altid er 
klar til at så mange mennesker som muligt kan få humanitær hjælp og blive mødt 
med det kristne budskab.  

Fordeling af midler fra 2021 

De projekter under ”Mission” der er støttet, vil jeg give jer en kort oversigt over her. I 
alt har vi støttet missionsprojekter for 2.051.300 kr. Det vil fremgå senere, når 
regnskabet fremlægges, men i detaljer vil jeg kort gennemgå de enkelte projekter 
her:  

• Uspecificerede midler – det dækker over midler som MAF International selv 
må administrere. Nogle af midlerne er øremærket fra giverne til brændstof, 
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men ikke begrænset yderligere. Overført/overføres til MAF International 
1.289.138 kr.  

• MAF’s kirke- og evangelisationsprojekt i Kenya, støttet med 40.000 kr. af 
Akvila-fonden, Aalborg samt en ekstra donation fra MAF Danmark på 
108.000 kr., i alt 148.000 kr. 

• Nye fly til MAF – der kommer fortsat en del midler ind som MAF kan bruge til 
indkøb af nye fly: 113.050 kr.  

• MAF’s sundhedsarbejde i Liberia: 63.356 kr. 
• MAF’s sundhedsarbejde i Sydsudan: 63.356 kr. 
• MAFs sundhedssafarier i Tanzania: 151.000 kr. 
• Projekter under MAF Madagaskar: 

o Bibeloversættelse og visning af Jesus film i Madagascar: 37.000 kr.  
o Bibeluddeling i landdistrikter i Madagaskar: 6.400 kr. 
o Til arbejdet i Madagaskar generelt: 108.700 kr. 

o I alt MAF Madagaskar: 152.100 kr.  

• Katastrofeberedskab: 18.800 kr. 
• Diverse mindre projekter: 1.200 kr.  
• Øvrige missionsudgifter: Dansk Missionsråd, Center for Kirkeligt 

Udviklingsarbejde m.fl.: 51.300 kr. 

Udover missionsudgifter er der tre projekter med ekstern finansiering på i alt 
898.677 kr. To projekter er bevilget af Center for Kirkeligt Udviklingsarbejde: 

• Freds- og forsoningsworkshops i Sydsudan: 60.297 kr. 
• Træning af lokalt personale i hhv. Papua New Guinea, Timor-Leste, Uganda 

samt online materiale, i alt 81.630 kr. 

Hertil udgifter på 756.750 kr. til et vaccineprojekt bevilget af Det Færøske 
Udenrigsministerium.  

Taknemlighed  

Stab: Tak til Svend og Simon, som begge valgte i 2021 at starte i MAF og nu har 
været her i noget tid. Tak særligt til Astrid, som i år har været ansat i MAF i 5 år og 
har ydet et trofast og godt arbejde som kommunikationsmedarbejder, samt til vores 
praktikant Emma fra 3K. Tak til jer alle for et godt og givende samarbejde, hvor vi 
tilstræber at spille hinanden gode.  

Bestyrelse: Tak til bestyrelsen med formand, Martin & næstformand, Torben i front, 
for de ressourcer i frivilligt investerer ind i MAF. Sammen bliver vi bedre! 
Frivillige: Tak til Thorkild Vibe, vores enestående kasserer. Du gør en 
betydningsfuld, trofast og hæderlig indsats som frivillig økonomiansvarlig for MAF.  
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Tak til alle frivillige for at stå til rådighed for MAF, selvom pandemien igen satte sit 
aftryk på året. Vi takker mest af alt vores Himmelske Far for det, der alligevel 
lykkedes for os sidste år, og at vi alle må være engageret i den store mission – 
sammen flyver vi for livet! 
 
En tak skal også lyde til Y’s Men International Region Danmark, som også er 
repræsenteret her i dag. Gennem årene har Y’s Men bidraget med millioner til 
MAF’s arbejde, og vi fortsætter samarbejde i 2022 og 2023, hvor MAF Danmark er 
indsamlingsprojekt i Y’s Men International Region Danmark. 

Bestyrelsens beretning blev godkendt. 

 

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse og fremsættelse af 
forslag til budget, herunder fastsættelse af kontingent. 

 
Fremlæggelse af årsregnskab v. kasserer Thorkild Vibe 

Revideret regnskab for 2021 ligger som bilag til referatet i MAF Danmarks 
årsrapport for 2021.  

Regnskabet for 2021 blev godkendt.  

 

Fremlæggelse af budget v. Svend Stokbæk. 

Budget for 2022 ligger som bilag til referatet i MAF Danmarks årsrapport for 2021.  

Budget for 2022 blev fremlagt og taget til efterretning. 

 

Fastsættelse af kontingent  

Kontingentet blev vedtaget at forblive på 200 kroner for enkeltpersoner og 300 
kroner for par.  

 

4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor 
 

• På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer: 
o  Martin Gräs Lind – genopstiller ikke 
o  Søren Filbert – genopstiller 
o  Peter Bøje – genopstiller  

• Opstillede kandidater til bestyrelsen 
o Torsten Conrad 
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• Opstillede kandidater som suppleant til bestyrelsen 
o Tommy Rasmussen 

 
• Godkendelse af revisor 

o Deloitte v. Jakob B. Ditlevsen, Aarhus 
 

Afstemningen bortfaldt, da antal opstillede passede til antal pladser. Ingen 
kommentarer – alle blev valgt. 

Ny bestyrelse blev  
Priscilla Lassen, Hvidovre, på valg på GF 2023 
Lars Stoltenberg Grove, København, på valg på GF 2023 
Torben Munkholm, Odder, på valg på GF 2023 
Torsten Conrad, Randers, på valg på GF 2024 
Søren Filbert, Vejle, på valg på GF 2024 
Peter Bøje, Aarhus, på valg GF 2024 

Suppleanter blev: 
Tommy Rasmussen, Odense, på valg GF 2024 
Kirstine Marie Skak Bandawa, Odder, på valg GF 2023 

Revisor 
Deloitte v. Jakob B. Ditlevsen, Aarhus blev genvalgt. 

 

5. Behandling af indkomne forslag fra bestyrelsen og/eller medlemmer 
• Ingen forslag indkommet, derfor bortfalder punktet. 

 
 

6. Eventuelt 
• Spørgsmål fra salen: Er suppleant Tommy Rasmussen dén Tommy 

Rasmussen fra Odense? 
o Svar fra generalsekretær Peter Hedelund: Ja, Tommy Rasmussen er 

fra Odense og en af MAF Danmarks stiftere. Sammen med Peer 
Vestager og Kristen Nørgaard Kristensen stiftede han MAF Danmark 
i 1989. 

• Spørgsmål fra salen: Kan den nyvalgte bestyrelse rejse sig, så man kan se, 
hvem det er? 

o Den nyvalgte bestyrelse rejste sig. 
• Martin Gräs Lind sagde tak til dirigent Kristina Berg Oehlenschlæger. 

 


