Generalforsamling, MAF Danmark 2020
Lørdag d. 18. april 2020 kl. 11.00 - online
Referat
1. Valg af dirigent
Dirigent: Kristina Berg Oehlenschlæger
Referent: Sarah Thun Madsen
Generalforsamlingen var gyldig – annonceret i FFL 4 2019. En alternativ online generalforsamling.
Spørgsmål stilles via chat eller unmute, og hvis der ikke er indvendinger er punkter godkendt, når
alle spørgsmål er besvaret. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig.
36 til stede – 7 på landskontoret, og resten på GoToMeeting.com
2. Bestyrelsens beretning
Første del ved bestyrelsesformand Martin Gräs Lind.
2019 var på mange måder et forandringens år for MAF DK med ændringer på rigtigt mange
fronter.
Bestyrelsen
Arne Puggaard stillede efter 12 år som bestyrelsesformand ikke op igen som ordinært
bestyrelsesmedlem, men ønskede alene en suppleantplads. Derved ophørte en væsentlig epoke,
hvor MAF Danmark igennem en lang periode har været kendetegnet ved bestyrelsens formand.
Arne og Kamma har nærmest været fuldtidsbeskæftiget for MAF og har haft væsentlig indflydelse
på den positive vækst som er pågået i MAF DK igennem en lang årrække. Arne og Kammas store
indsats og vindende personligheder og det enorme hjerte for MAF’s arbejde, vil blive savnet.
Efter en vigtig og stor indsats igennem 14 år, takkede Merete Sode Mogensen ligeledes af som
bestyrelsesmedlem. MAF Danmark er meget taknemmelige for al den tid Merete Sode Mogensen
har brugt i bestyrelsesarbejdet for MAF og for hendes altid relevante input med fokus på det
kristne ophav, som gør MAF´s arbejde til noget helt specielt.
2 nye og væsentligt yngre bestyrelsesmedlemmer, Johanna Lund Larsen (22 år) og Lars Stoltenberg
Grove (25 år) trådte ind i bestyrelsen i stedet ind for Arne og Merete, og de er i løbet af 2019
allerede faldet godt ind i arbejdet, og bringer nye og relevante input til bestyrelsen. Det er en del
af bestyrelsens strategi for arbejdet med unge samt for rekrutteringen til bestyrelsen, at unge skal
være repræsenteret i bestyrelsen og det er en dobbelt glæde, at de begge har vist stor modenhed
og engagement i dette arbejde allerede.

Mission Aviation Fellowship Danmark, Skt. Pauls Gade 11 A, 8000 Aarhus C
maf@maf.dk www.maf.dk +45 3042 9658 CVR-nr. 30026144

For mit vedkommende takkede jeg efter generalforsamlingen den 27. marts 2019 ja til at tage en
tjans som bestyrelsesformand for MAF DK, og da Arne Puggaard med et skælmsk glimt i øjet efter
årsmødet i 2019 sagde ”du ringer bare hvis du har nogle spørgsmål” var nøglerne i overført
betydning overdraget. Jeg har dog fra starten af gjort det klart, at min rolle som
bestyrelsesformand bliver anderledes. Jeg kan slet ikke tilbyde det samme som Arne, og derfor
bliver der også forandringer i såvel bestyrelsen som i det daglige arbejde i forhold til tidligere.
Bestyrelsens formand bliver eksempelvis ikke længere ansigtet ud ad til, som kendetegner MAF
DK, og arbejdet vil endvidere bestå i mere ordinært bestyrelsesarbejde, dvs. at lede og
tilrettelægge bestyrelsesarbejdet for derigennem sammen med generalsekretæren at sikre en
fælles retning til opfyldelse af MAF’s formål.
MAF Danmark har til formål i fællesskab med MAF's internationale søsterorganisationer
samt alle evangeliske kirker og missionsselskaber at tilvejebringe muligheder for
udbredelse af evangeliet om frelsen ved Jesus Kristus, fortrinsvis i de mindre udviklede
områder af verden i et samarbejde med foreningens partnere indenfor områderne:
flytransport, informationsteknologi og logistik.
Endvidere er det formålet at drive udviklings- og humanitært nødhjælpsarbejde gennem
samarbejde med danske og udenlandske myndigheder samt internationale og regionale
organisationer, herunder at yde økonomisk, teknisk og personalemæssig støtte til
udviklingsaktiviteter, der gennemføres af lokale selvstændige samarbejdspartnere i den
tredje verden, for herved at styrke disses kapacitet til selv at planlægge, gennemføre og
evaluere udviklingsaktiviteter.
Endeligt, er det formålet for MAF Danmark gennem information at formidle kendskab til
foreningens arbejde for derigennem at hverve medlemmer, at formidle indsamling af
frivillige bidrag til foreningens formål, og at medvirke til rekruttering og udvælgelse af
personer, der i en udsendelsesperiode gennem deres ekspertise, bemanding og
vedligeholdelse af fly og materiel, som instruktører og undervisere, kan bidrage til
uddannelse og personlig udvikling af den lokale samarbejdspartners medarbejdere.
Bestyrelsens medlemmer bestod fra den 27. marts 2019 af undertegnede Martin Gräs Lind,
næstformand Lars Fuglsang, Svend Engrob, Johanna Lund Larsen, Lars Stoltenberg Grove, Søren
Filbert og af suppleanterne Ole Iskov og Arne Puggaard.
I 2019 har der været afholdt bestyrelsesmøder i MAF DK, den 18. januar, 23. marts, 29. maj og 30.
august og 6. december.
De ordinære temaer som bestyrelsen har arbejdet med i 2019, var bl.a. MAF DK´s arbejde med
unge, mulighederne for anvendelse af droner i MAF’s arbejde, vores udsendte missionærer
Thorkild og Charlotte i Sydsudan, og familien Pedersen i Madagaskar og disse medarbejderes
trivsel, fundraisingen og økonomien. Der blev også fra bestyrelsens side taget initiativ til
afholdelse af en frivillighedsdag, hvor informationspiloter, stab, bestyrelsesmedlemmer, og en

Mission Aviation Fellowship Danmark, Skt. Pauls Gade 11 A, 8000 Aarhus C
maf@maf.dk www.maf.dk +45 3042 9658 CVR-nr. 30026144

række frivillige MAF’ere, mødtes til et socialt arrangement med mulighed for at lære hinanden
bedre at kende.
Som der nærmere er redegjort for nedenfor, er en stor del af bestyrelsens arbejde i 2019 gået
med ansættelsen af ny generalsekretær, vedtagelse af strategisk 5 års plan, og vedtagelse af
flytningen af hovedkontoret til Aarhus.
Der er dog også blevet tid til deltagelse i MAF Internationals møder i Ashford, besøg på
Madagaskar og til afholdelse af et VIP-arrangement i Kolding lufthavn i oktober måned.

Vedr. HR v. Lars Fuglsang
Siden sidst har Thorkild og Charlotte, som arbejdede et par år for MAF i Sydsudan,
afsluttet deres arbejde for MAF. De arbejder nu for Childrens Mission på et
skoleprojekt i det Nordvestlige Kenya. Vi siger naturligvis tak for deres indsats for
MAF og ønsker dem Guds velsignelse i deres nye arbejde.
På Generalforsamlingen sidste år fortalte vi, at Øjvind stoppede som landssekretær –
han skulle ud og flyve som pilot - og at vi derfor skulle finde en, som kunne udfylde
rollen som Generalsekretær i MAF DANMARK.
Det var ikke nemt - for der kom næsten 30 ansøgere. Heldigvis blev vi godt hjulpet,
for vi havde professionel hjælp af firmaet UNIK Recruitment. Helt uden betaling
styrede og vejledte Michael Kjærgaard os, på dygtig vis gennem hele processen.
Der var mange særdeles kompetente kandidater til stillingen, og bestyrelsen valgte –
som i nok alle ved – Peter Hedelund.
Peter kom fra en stilling som leder af Efterskoleholdet Euroclass i Kolding, og har et
stort netværk og erfaring i samarbejde med kirker, skoler og organisationer i flere
forskellige lande.
Som HR-ansvarlig er jeg utrolig glad for at vi har fået Peter ombord – Der kommer
fremover helt klart til at ske mange nye ting i MAF DANMARK – Velkommen Peter!

Ny generalsekretær kommentar
Et af de store og ekstraordinære fokuspunkter for bestyrelsens arbejde i 2019 var rekrutteringen
og ansættelsen af ny generalsekretær. Øjvind Thomasen havde valgt at takke ja til en deltidsstilling
som pilot i Northflying med hjemsted i Aalborg, og der skulle derfor ansættes en ny
generalsekretær. Øjvind Thomasen havde igennem sine 12 års ansættelse som landssekretær ydet
en kæmpe indsats og har en stor del af æren for den stabilitet og jævne vækst på ca. 10 % årligt
som MAF Danmark har haft igennem hele denne periode. Der kan ikke lyde en stor nok tak til
Øjvind for dette arbejde, og for den ydmyghed og det tjenersind som Øjvind har udvist igennem
alle disse år som landssekretær. Øjvind har både det store overblik, sans for detaljerne og fokus på
det vigtigste af alt, nemlig at MAF, er en kristuscentreret organisation, som har et dybere formål
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med at alt logistikken, nemlig at bringe evangeliet ud i praktisk gerning til isolerede egne af
verden. Heldigvis har der været mulighed for at fastholde Øjvind i en deltidsstilling som
forretningsfører for MAF DK, med deraf følgende nemmere overdragelse af viden m.v. til den nye
generalsekretær.
MAF Danmark fik i foråret 2019 tilbud om pro bono bistand fra en generøs partner i det
professionelle rekrutteringsfirma UnikRecruitment, Michael Kjærgaard. UnikRecruitment varetog
således opgaven med at forestå en professionel rekrutteringsproces til stillingen som ny
generalsekretær uden beregning af honorar. Der kom adskillige kvalificerede ansøgninger og der
blev tale om valg mellem mange særdeles kompetente kandidater til stillingen som
generalsekretær. Bestyrelsen valgte Peter Hedelund til at stå i spidsen som generalsekretær.
Peter, som mange af jer allerede har mødt, er en varm og udadvendt person, med
uddannelsesmæssig baggrund som socialrådgiver. Han tiltrådte stillingen som generalsekretær
den 1. august 2019, og kommer fra en stilling som leder af efterskoleholdet Euroclass i Kolding.
Euroclass er en 10. klasse med fokus på rejser med frivilligt arbejde og personlig og åndelig
udvikling for den enkelte elev. Herved har Peter et stort netværk og erfaring med at samarbejde
med kirker, skoler og organisationer i mange forskellige lande. Den erfaring trækker Peter allerede
på i MAF. Tidligere har Peter Hedelund også været præst i Apostolsk Kirke i Kolding. Privat er han
gift med Sarah og sammen har de fire børn. MAF Danmark glæder sig over Peters allerede udviste
engagement i arbejdet, som bl.a. har den af bestyrelsen ultimo 2019 vedtagne strategi 2020-2024
som fokuspunkt.
Strategi 2020-2024
En stor del af bestyrelsesarbejdet i efteråret 2019 gik med at forberede strategien for MAF DK´s
arbejde i de næste 5 år. Samtlige bestyrelsesmedlemmer har været særdeles aktive igennem de
udvalg som alle har deltaget i og som har været opdelt i 4 områder. Peter Hedelund har deltaget i
alle grupperne sammen med Aage Dragsted.
Der blev forud for dette arbejde iværksat en analyse af MAF Internationals strategi for samme
periode for at sikre sammenhængen, og bestyrelsen modtog bistand igennem hele processen i
dette arbejde fra en professionel og erfaren ekspert i bestyrelsesstrategiarbejde, Aage Dragsted.
MAF Internationals strategiske plan 2020-2024 består kort fortalt af planer om 1) udvidelse af
strategiske partnerskaber, 2) fundraising overfor institutionelle organisationer og virksomheder, 3)
udvidelse af det operationelle arbejde til 3 nye lande (Myanmar, Guinea, og Nagaland), 4) teknisk
træning af lokale hos MAF´s udsendte, og 5) omstillingsparathed i forhold til anvendelse af nye
teknologier. Alt dette under overskriften expanding horizons. Herudover består planen under
overskriften maximising impact, i at forbedre de tekniske muligheder og redskaber, herunder ITfaciliteterne, samt under betegnelsen investing in people, at have fokus på medarbejdernes trivsel,
læring, åndelige udvikling, og på rekruttering af bestemte faggrupper såsom flymekanikere og
instruktører.

Mission Aviation Fellowship Danmark, Skt. Pauls Gade 11 A, 8000 Aarhus C
maf@maf.dk www.maf.dk +45 3042 9658 CVR-nr. 30026144

MAF Danmarks strategiske plan for 2020-2024 er tematisk bundet op på 4 fokusområder:
Økonomi, unge, udsendte og grøn teknologi.
Økonomi: Eksisterende indsamlingsgrundlag fastholdes og aktiviteterne som skaber denne
indtægt vedligeholdes og udvikles med henblik på bevarelse af dette vigtige grundlag. Strategien
for væksten i indsamlede midler er at opnå større enkeltdonationer fra givervirksomheder, fonde
og organisationer som tænker MAF ind i deres CSR og ESG-strategier m.v. Bidragseffektiviteten
ønskes forbedret yderligere.
Unge: Strategien på dette område har til formål at hverve frivillige unge til MAF’s arbejde og at
etablere særlige programmer for unge. Overordnet gøres brug af alle relevante og nye sociale
medier – MAF DK skal være der hvor unge er, og kommunikere med det sprog som unge
kommunikerer med og gøre brug af de virkemidler osv. som tiltrækker unge. På sådanne medier
søges også indsamlinger blandt unge mennesker med indsamlingsmetoder som fænger an blandt
de unge, herunder kreativ fundraising.
Udsendte: MAF DK ønsker vedvarende at udsende kvalificerede og dedikerede danske personer og
familier i international operationel tjeneste for MAF. Dette giver øjensynlige fordele og synergier i
forhold til yderligere rekruttering og fundraising, ligesom det skaber ringe i vandet hos udsendte
familier og deres familier, venner og hos deres kirkelige relationer. Der skabes varige historier og
livslang forbindelse med MAF. De udsendte vi har – har naturligvis 1. prioritet, men der søges også
skabt en pipeline som sikrer løbende flow af udsendte når de udsendte kommer hjem eller evt,
med overlap. Erfaringer samles op og gør MAF DK bedre til at facilitere udsendelser med MAF I og
MAF DK til isolerede områder, hvor der gøres en forskel.
Grøn teknologi: MAF DK forudser vigtigheden i at MAF tager hensyn til miljøet og er med til at
skåne den jord som vi tror på at gud har skabt. Bæredygtighed i alle led af MAFs arbejde er derfor
vigtigt, og der er ikke noget uforeneligt i som kristen organisation at følge den globale og aktuelle
fokus på bæredygtighed, som er nødvendiggjort af de verdensomspændende miljømæssige
udfordringer, herunder global opvarmning. Det er derfor et strategisk mål for MAF Danmark at
være med på det ”miljømæssige beat”, og ikke mindst at kommunikere at være miljøbevidst og
bæredygtig i den måde vi udfører vores arbejde på i MAF Danmark. Samtidigt ønsker MAF DK også
at påvirke MAF I, i retning af at være bevidst om anvendelsen af miljøbevidst teknologi og at skabe
opmærksomhed på projekter om teknologi som fremmer dette mål i de internationale
operationer, eksempelvis droneteknologi.
I forbindelse med de enkelte strategipunkter er vedtaget de 4 arbejdsgruppers mere detaljerede
principper og planer, og strategien foreligger bl.a. i skematisk oversigt med angivelse af strategisk
prioritet, projektkatalog, angivelse af hvordan implementeringen kan finde sted, samt de
investeringer/ressourcer som strategien medfører. I alt planlægges ansættelse af yderligere 1
fuldtidsmedarbejder til fundraising, og yderligere 2-3 deltidsmedarbejdere og frivillige til øvrige
opgaver.
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Flytning af hovedkontor til Aarhus
Når en organisation som MAF Danmark opnår en vis størrelse, er det naturligt, at hovedkontoret
ikke skifter domicil og hjemsted alt efter hvor den til enhver tid ansatte generalsekretær har sin
bopæl. Vi har i bestyrelsen været enige om at kontoret i Aabybro skulle flyttes til en større by, og
der har bl.a. været overvejelser om Aalborg og andre lidt større byer. Når valget faldt på Aarhus,
var det overvejelser om at Aarhus ligger centralt placeret med gode transportmuligheder til alle
dele af landet, og overvejelser om muligheden for i fremtiden at kunne rekruttere dygtige
medarbejdere også til studiejobs m.v., da Aarhus er en af de største studiebyer i landet. Med en
mere central beliggenhed i landet, håber vi at det vil være muligt i mere end én forstand at placere
MAF lidt mere centralt på landkortet i Danmark. Med et større studiemiljø, organisationsliv og
kirkeliv med deraf følgende kontakter i erhvervslivet, tror vi, at MAF Danmark kan nyde godt af en
mere central placering. Bestyrelsen ser derfor flytningen ud fra rent strategiske
overvejelser. Bestyrelsen har i flere år gået med overvejelser om at flytte hovedkontoret, og
tidspunktet var naturligt inde til dette nu ved årsskiftet 2019/20.
MAF International
MAF Internationals hovedkontor ligger sydøst for London i byen Ashford
MAF Internationals generalforsamling fandt i 2019 sted i Ashford den 20.-22. september. Her
deltog Martin Gräs Lind, Lars Fuglsang, og Peter Hedelund, og i de efterfølgende HR-dage tillige
Øjvind Thomasen, Lars Fuglsang og Peter Hedelund. Den årlige generalforsamling i MAF
International udgør ressourcelandenes mulighed for at opnå indflydelse og komme til orde i MAF
Internationals arbejde, ligesom at der udveksles idéer, kontakter, erfaringer osv.
Følgende hovedpunkter kan oplyses om MAF Internationals operationer i 2019.
Årligt
-

MAF-har operationer i 34 lande. Dog ikke alle med egentlige flyoperationer
MAF har 138 fastvingede fly, der betjener 28 lande
MAF fløj mere end 39.500 timer i løbet af 2019
Mere end 52.000 flyvninger blev udført af MAF i 2019 og MAF fløj med ca. 149.000
passagerer og 5 millioner kg fragt
MAF fløj mere end 7 millioner kilometer i 2019 - mere end 181 gange rundt om ækvator
MAF har mere end 1.300 ansatte, der gør tjeneste rundt omkring i verden
MAF-fly betjener ca. 2.000 organisationer
MAF fløj til omkring 1.400 destinationer verden over i 2019 (verdens største flyselskab målt
på dette)

Dagligt
-

MAF flyver over 10.500 sømil hver dag
I 2019 gennemførte MAF 143 flystrækninger hver dag, svarende til 6 hver time
Et MAF-fly starter eller lander hvert 5. minut.
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-

Dagligt flyver MAF mere end 409 passagerer og over 14.000 kg gods (ekskl.
passagerbagage)
MAF foretager omkring 109 timers flyvning pr. dag.

MAF Madagaskar
MAF-Danmark har fået et særligt venskabsforhold til MAF Madagaskar som følge af at vores
udsendte familie Kenneth og Charlotte Pedersen med deres 3 dejlige børn gør tjeneste dér. Det
var en stor fornøjelse af besøge MAF Madagaskar i efteråret 2019 og ved selvsyn konstatere,
hvordan et af verdens rigeste lande gennem vores udsendte pilotfamilie, kan være med til at
betjene et af verdens fattigste lande. Søren Filbert rapporterede dagligt fra turen og oplevelserne
gennem Instagram.
Fra bestyrelsens tur v. Søren Filbert
Det var en stor oplevelse at være i Madagaskar og opleve hverdagen. I særlig grad
oplevede jeg det som en stor oplevelse at være med ud til en landsby. Her oplevede
vi på egen krop glæden ved at det var muligt at flyve i halvanden time frem for at
bruge 5 dage på rejsen. Det gav en ny forståelse af, hvorfor MAF’s arbejde gør en
kæmpe forskel.
Det satte sig dybt i os, at det var muligt – vi fik stor respekt for Kenneth, Charlotte og
Patrick. Simpelthen så vildt et arbejde.

Nyt fra udsendte v. Kenneth Pedersen
2019 var for os et år, hvor vi endelig kunne se, at børnene trives. De glædede sig til at
komme i skole igen, og det er bare vigtigt, at børnene har det godt.
Jeg fløj i 2019 mere end 400 timers flyvning i underkanten af 90.000 km. Det svarede
til næsten 2 gange rundt om jorden uden autopilot. Man får lov til at være månedens
højdepunkt for landsbyen.
Jeg fik lov til at tage vores yngste søn med på tur. Stor oplevelse med Bruno, der faldt
ned fra et træ og som han fik lov til at flyve læger ud til, da han skulle have søm
trukket ud af armen.
Hvis ikke MAF havde været der, og hvis støtterne ikke havde været der, så havde
Bruno ikke kunnet bruge sin arm i dag. Men nu er hans arm 100% god igen. De var
glade for mange besøg i efteråret 2019. Familie, venner, bestyrelsen osv.

Tak til vores medlemmer, støtter og donorer
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Som bestyrelsesformand for MAF Danmark vil jeg gerne afslutte min del af beretningen ved at sige
tak til alle MAF´s venner, medlemmer, støtter og givere i 2019. Jeres bidrag, hvad enten de er
økonomiske, gennem bøn, eller gennem tid ved frivilligt arbejde, gør en stor forskel. Vi forsøger at
forvalte vores ansvar på en forsvarlig måde. Vi er alle i samme flyvemaskine for MAF og vi bidrager
alle på hver vores måde. Ønsker I at engagere jer yderligere på den ene eller anden måde, er der
altid plads til yderligere deltagere på MAF-holdet.
Der er blevet indsamlet ca. 4.000.000 kr.
I den kommende tid, bliver det med den nye Corona epidemi ikke nemmere at betjene vores 2000
partnere i de 28 lande med de 134 fly som MAF opererer. Det bliver farligere, dyrere, og mere
besværligt.
Jeg vil derfor fortsat opfordre til at støtte op om MAF’s arbejde på den måde som er lagt på dit
hjerte.
Fremlagt af formand Martin Gräs Lind på generalforsamlingen d. 18. april 2020

Landskontorets beretning – 2. del af bestyrelsens beretning v. generalsekretær, Peter Hedelund
Tak for en god velkomst. MAF er familie. Den kommende tid kommer til at kræve sammenhold.
Et omskifteligt år
2019 har for landskontoret været et omskifteligt år! Det var året hvor:
MAF Danmarks første formand, Kristen Nørgaard Kristensen, gik hjem til Gud.
Øjvind Thomasen stoppede som mangeårig og dygtig landssekretær og blev pilot, samt deltids
forretningsfører i MAF i stedet.
MAF Danmark ansatte en generalsekretær, Peter Hedelund.
Vi ansatte Sarah Thun Madsen som vikar for kommunikationsmedarbejder, Astrid Reuss Rahbek,
som p.t. er på barsel.
MAF’s nyeste Cessna Grand Caravan 208B besøgte Kolding Lufthavn, og vi fik mediernes
opmærksomhed.
Bestyrelsen vedtog en flytning af landskontoret til Århus, samt en ambitiøs strategi for år 20202024 der bl.a. skal være med til at gøre MAF langt mere kendt i Danmark.
Styrkelse af vores profil og kendskabet til MAF
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Jeg drømmer om og ønsker som generalsekretær i MAF Danmark at styrke MAF Danmarks profil
ved at fokusere på følgende områder:
•

•

•

•
•
•
•

Vi skal som MAF Danmark sikre, at vi altid har en udvidet horisont og altid have de globale
briller på, og på en nærværende og aktuel måde gøre folk opmærksom på den nød, og de
behov der er i verden i dag. Vi skal have en stærk appel til hjerte fremfor hjerne, så folk får
et ønske om at byde ind med forbøn, økonomi, evner osv., så der også skabes nye
partnerskaber. Hele bundklangen i vores virke er excellence, og vi ønsker at sætte et stort
og vigtigt aftryk!
Vi skal fortsat have bred kirkelig opbakning og økonomisk støtte, men flere netværk,
sammenhænge og personer skal bringes i spil. Men vi skal få MAF mere på dagsordenen i
flere og andre sammenhænge, så vi fortsat sikrer bred økumenisk, men også erhvervslivets
opbakning.
Den nuværende support-kreds skal passes rigtig godt på, og den skal plejes og anerkendes!
Men vi skal have skabt større interesse for MAF tvær generationelt set, både blandt
seniorer, midaldrende og unge. Særligt synes jeg B&U-foreninger, fri- & efterskoler og
gymnasiale uddannelser her er interessante og vigtige målgrupper. I samarbejde med DUF
og deres pulje til internationale aktiviteter, vil vi kunne lave MAF team-ture med unge
mennesker til de områder (fx. Madagaskar) hvor MAF arbejder.
Vi skal slå hul igennem til nye og flere kontakter indenfor erhvervslivet og fonde. Det skal
udnyttes, at virksomheder giver deres CSR-politik værdi.
Vi skal have sat MAF mere på dagsordenen på både Færøerne og Grønland.
Vi skal sætte et stærkt fokus på den gode historie, om bl.a. at være udsendt af eller få
hjælp fra MAF, så flere for fremtiden får lyst til at rejse ud og bakke os op.
Vi skal være på forkant som MAF Danmark og se mulighederne i, skaffe viden og byde
konkret ind i.fh.t. droneteknologien. Vi vil i MAF vise verden, at vi kan bringe håb,
kærlighed og hjælp til mennesker i nød via anvendelse af droner.

Fordeling af midler fra 2019
De projekter under ”Mission” der er støttet, vil jeg give jer en kort oversigt over her. I alt har vi
støttet missionsprojekter for 1.843.711 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, men ikke
begrænset yderligere. Overført/overføres til MAF International 777.594 kr.
MAF’s arbejde i Sydsudan, herunder support til udsendelsen af Thorkild og Charlotte
Jørgensen, som blev afsluttet med udgangen af juli 2019: 219.058 kr.
Nye fly til MAF – der kommer fortsat en del midler ind som MAF kan bruge til indkøb af nye
fly. 99.800 kr.
Projekt under MAF Madagaskar:
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•
•

SIL-projekt (bibeloversættelser og undervisning) – Støttet med 50.000 kr. af
Akvila-fonden, Aalborg
Øvrige projekter, bl.a. Medical Safari – Støttet med i alt 41.056 kr. heraf
15.175 kr. fra KRIFA-medarbejdernes juleindsamling.
Udstationering af familien Pedersen 576.936 kr.
I alt MAF Madagaskar: 667.992 kr.
Katastrofeberedskab: 28.750 kr.
Øvrige: Dansk Missionsråd, Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling m.fl.: 50.517 kr.

Taknemlighed
Medlemmer: Af hjertet tak til alle jer der støtter MAF. Vi oplevede også i 2019 en opbakning og
trofasthed i forbøn og giversind, så vi kan udføre det livreddende og livsforvandlende arbejde, som
MAF udfører rundt om i hele verden.
Stab: Tak til Øjvind, Astrid & Sarah.
Bestyrelse: Tak til bestyrelsen med Martin & Lars i spidsen som formand og næstformand, for den
tid og de kræfter i giver frivilligt og investerer ind i MAF!
Frivillige: Tak til Thorkild Vibe, vores helt uundværlige kasserer. Du gør en trofast en helt
uvurderlige og uegennyttig indsats som frivillig økonomiansvarlig for MAF.
Alle informationspiloterne for konstant at stå til rådighed, når vi kontakter med nye mødeaftaler.
Tak til Gud for at vi alle må være med i den helt store mission og flyve for livet!
Spørgsmål: Tager vi stadig ud med simulatoren?
Peter svarer: Der bliver stadig holdt arrangementer med FLY-simulatoren, når folk inviterer os. Det
kræver dog frivillige, der er klar på teknologien og har mulighed for at rykke ud. Så vi er klar på
flere, end der bliver holdt nu. Fremlagt af generalsekretær Peter Hedelund på generalforsamlingen
d. 18. april 2020
Årsberetningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse og fremsættelse af forslag til
budget, herunder fastsættelse af kontingent.
Fremlæggelse af årsregnskab v. Thorkild Vibe
Indtægter: Vi lå under budget, men højere end sidste år. – Se årsregnskab.
Udgifter: Vi lå også under budget her – Se årsregnskab.
Overordnet set, var der overskud i regnskabet i 2019. MAF DK havde en god likvidietet. MAF DK
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har givet tilsagt til projekter i MAF I, hvor der er hensat midler.
Nogle penge er desuden sat i en katastrofefond, hvis det bliver aktuelt at skulle rykke ud. Sund
økonomi.
Spørgsmål: Hvorfor har vi langt højere udgifter til indsamling i 2019, der er næsten sket en
fordobling af denne post – har vi gjort noget anderledes?
Øjvind svarer: Vi havde mange flere indsamlingsudgifter i 2019 end vi havde i 2018, fordi vi lavede
en indstikskampagne i Kristeligt Dagblad i november/december 2019, og den gav et godt afkast.
Spørgsmål: Hvorfor skal vi have så høj en likviditet i organisationen - er det nogle penge, der er
planer for?
Thorkild svarer: Den sunde likviditet betyder, at MAF Danmark ikke er så sårbar. Hvis
gaveindtægterne svigter i en periode, så har vi stadig råd til at have ansat personale, og på en
måde et sikkerhedsnet under organisationen.
Årsregnskabet 2019 blev godkendt.

Vedr. budget 2020 v. Øjvind Thomasen
Budgettet var før-corona. Vigtigt at notere sig. Svært at sige, hvordan det kan påvirke det.
Færre penge bruges på udsendte – vi har ikke Thorkild og Charlotte mere.
Flere penge brugt på indsamling og lønninger. Håbet er, at vi får en fundraisingmedarbejder, og så
har vi fortsat en medarbejder på barsel. Det giver flere lønningskroner.
I 2020 regner vi med at bruge lidt flere penge, end vi regner med at samle ind – det kan en sund
økonomi og en god likviditet også bruges til.
Spørgsmål: Hvordan forventer I, at corona kommer til at påvirke MAF Danmarks økonomi i det
kommende år?
Martin svarer: Vi ved ikke så meget om Corona i budgettet endnu. Den pessimistiske hat er, at vi
må reducere forventningerne til indtægter, eller vi kan tro på, at det giver flere bidrag. Det er
noget, vi skal snakke om i bestyrelsen, hvad det kommer til at betyde for MAF DK.
Finanskrisen i 2006-2008 viste sig ikke at påvirke indtægterne. Så der er ikke på forhånd grund til
at være pessimistisk.
Budgettet blev fremsat og taget til efterretning.

Fastsættelse af kontingent
Uændret kontingent på 200 kr. pr person, 300 kr. for ægtefæller blev godkendt og fastsat.
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4. Valg af bestyrelsesmedlemmer, suppleant og revisor
• På valg er følgende bestyrelsesmedlemmer:
o Svend Engrob – genopstiller ikke
o Martin Gräs Lind – blev genvalgt
o Søren Filbert – blev genvalgt
• Opstillede kandidater til bestyrelsen
o Peter Bøje blev valgt ind
• Suppleanter
o Ole Iskov – blev valgt ind
o Arne Puggaard – genopstiller ikke
• Opstillet kandidat som suppleant til bestyrelsen
o Torben Munkholm blev valgt ind
• Revisor
o Deloitte v. Jakob B. Ditlevsen, Aarhus
Afstemningen bortfaldt, da antallet passede. Ingen kommentarer – alle blev valgt ind.

Ny bestyrelse blev
Johanna Lund Larsen, København, på valg på GF 2021
Lars Stoltenberg Grove, København, på valg på GF 2021
Lars Fuglsang, Hillerød, på valg på GF 2021
Martin Gräs Lind, Solbjerg, på valg på GF 2022
Søren Filbert, Vejle, på valg på GF 2022
Peter Bøje, Aarhus, på valg GF 2022
Suppleanter blev:
Ole Iskov, på valg GF 2021
Torben Munkholm, på valg GF 2021
Revisor
Deloitte v. Jakob B. Ditlevsen, Aarhus blev godkendt.

Farvel og tak
Svend Engrob var med fra starten som medlem – er stolt af sit lave medlemsnummer. Nydt de
sidste 6 år i bestyrelsen. Han trådte ud på baggrund af høj alder, og engagement i andet
bestyrelsesarbejde. Ønskede fortsat at tilkendegive sit engagment.
Arne Puggaard glædede sig ved at være med sammen i fællesskab efter snart 20 års engagement i
MAF. Vemodig afsked, om end også en vis lettelse, efter at have rundet 82 år. De forudså
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udfordring i hele MAF International i de kommende år. Opfordrede til aldrig at glemme vores
vigtigste mission – at give evangeliet vinger.

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

6. Eventuelt
Ingen kommentarer under eventuelt og generalforsamlingen er hermed officielt afsluttet.
Underskrifter:

________________________
Kristina Berg Oehlenschlæger
Dirigent

________________________
Sarah Thun Madsen
Referent

Bestyrelsen:

________________________
Martin Gräs Lind

___________________
Lars Fuglsang

_____________________
Svend Engrob

________________________
Johanna Lund Larsen

___________________
Søren Filbert

_____________________
Lars Stoltenberg Grove

Mission Aviation Fellowship Danmark, Skt. Pauls Gade 11 A, 8000 Aarhus C
maf@maf.dk www.maf.dk +45 3042 9658 CVR-nr. 30026144

