Referat af Mercy Ships Generalforsamling 2022
Torsdag d. 21. april 2022 hos Danske Rederier, Amaliegade 33, København K
Deltagere: 20, heraf 14 stemmeberettede

1) Valg af dirigent og ordstyrer
Lisbet Mensa-Annan blev indstillet og enstemmigt valgt som dirigent.
Ulla J. Holst blev indstillet og enstemmigt valgt som referent.
Dirigenten meddelte at forsamlingen var lovligt og rettidigt indkaldt.
2a) Bestyrelsens beretning for 2021 v/ formand Randi Mondorf
Med udgangspunkt i Mercy Ships Danmarks tre formål: At indsamle midler til Mercy Ships arbejde - At gøre
Mercy Ships mere kendt i Danmark - At rekruttere frivillige til tjeneste på Hospitalsskibene Africa Mercy og
Global Mercy berettede formanden om aktiviteter i 2021.
Selv om 2021 var et udfordrende år for Mercy Ships generelt, idet hospitalsskibet ikke kunne være i Afrika
pga. Covid 19 pandemien, var 2021 på de fleste områder et godt år for MSDK og budgettet blev opnået.
Bestyrelsen er relativ ny, men meget aktiv og blev rystet godt sammen i året.
Af udfordringer nævnes, at MSDK ikke fik forlænget et stort erhvervssponsorat, og at indtægt ved
afholdelse af foredrag faldt pga. mange udskydelser til 2022 grundet forsamlingsforbud. Dertil blev der
afholdt omkostninger i forbindelse med generalsekretærens barselsorlov.
Positivt nævnes det at Fondsbevillinger blev øget. Test af brevkampagne til private – i samarbejde med det
hollandske bureau MindWize - gav positivt resultat. Der er blevet investeret i hvervning af nye
virksomhedspartnere. Flere er kommet til og en ny femårig samarbejdsaftale blev indgået med MAN Energy
Solutions.
Foreningen er på trods af corona lykkedes med god medieomtale både på landsdækkende tv og i regionale
og maritime medier. Også på sociale medier er det lykkes at skabe øget opmærksomhed.
Udsendte volontører har været begrænset, da skibet kun har haft nødbemanding. Men MSDK har dog
kunne gøre opmærksom på behovet for volontører i kraft en bevilling fra CISU (Civil Samfund i Udvikling).
2b) Beretning for 2021, uddybning v/ generalsekretær Vibeke Hauge Førrisdahl
Vibeke præsenterede Mercy Ships medarbejdere, konsulenter og frivillige. Der var i alt 3,6 årsværk i 2021
fordelt på fem personer.
Den økonomiske udvikling og indtægtskilder blev gennemgået sammenlignet for årene 2019 – 2020 – 2021.
Som nævnt i formandens beretning er de samlede indtægter faldet i 2021 grundet nedgang i bidrag fra
firmaer (Gift In Kind). Alle andre indtægtskilder har været i vækst. Grundet barselsorlov fylder udgift til
administration mere end sædvanligt. Kombinationen af nedgang i indtægter fra sponsorat samt udgifter til
barselsvikar gav udslag i, at der i 2021 blev brugt 24,4% til administration, 27% blev brug til oplysning og
indsamlings omkostninger og 48% blev af midlerne blev sendt afsted til hjælpearbejde. Generalsekretæren
takkede for at foreningen udviste samfundsansvar ved ansættelsen, velvidende at en potentiel barselsorlov
kunne komme på tale.
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Selv om vores skib har ligget på værft i 2021 har Mercy Ships via fjernundervisning og lokale partnerskaber i
en række afrikanske lande kunne hjælpe lige så mange patienter og træne forskellige faggrupper, som på et
”almindeligt” år.
Support til vedligehold og drift af Africa Mercy (den tidligere Storebæltsfærge), er et vigtigt element i Mercy
Ships Danmarks virke. I 2021 blev der sendt 1.125.892 kr. direkte til arbejdet med og driften af
hospitalsskibene Global Mercy og Africa Mercy.
I 2021 indgik vi en fem årsaftale med MAN Energi Solutions om et CSR samarbejde der vil kunne give Mercy
Ships Danmark rabat på skibsdele til Africa Mercy. Der blev derudover givet 93.113,23 i Gift in Kind til
smøreolie på begge skibe.
Støtte til uddannelse og træning var et særligt fokus i 2021. I alt er kr. 799.956,53 kr. er brugt til
uddannelsesprogrammerne. Heraf blev sendt 300.000 kr. sendt til ”Mental Health” kurser i Sydafrika, der
har været hårdt ramt af Corona.
Derudover har vi i 2021 støttet landbrugsprogrammet ”Food for Life”, som udbydes til lokale landmænd for
at sikre dyrkning af ernæringsrigtige råvarer. Det giver mulighed for en mere varieret kost, som forebygger
sygdomme og deformiteter, der ofte ses om følge af underernæring især hos børn og gravide kvinder.
Selvom skibene ikke var i drift, blev der også lavet medicinsk arbejde i Afrika, hvor der blev sendt
109.204,69 til Hope Ignited Pediatric Ward i Guinea. For at hjælpe den afrikanske befolkningen mod Corona
pandemien blev der sendt 400.000 kr. til Covid-19 vacciner udrullet i samarbejde med Unicef i flere
afrikanske lande.
Fordeling af midler blev illustreret ved et lagkagediagram. MSDK har støttet både drift og vedligehold af
hospitalsskibene, træning af sundhedsfagligt personale og sygdomsforebyggende og bæredygtigt landbrug,
bekæmpelse af Covid-19, Hopecenter for børn. Støtte til danske volontører var minimal, da kun tre
danskere var udsendt i 2021.
I 2021 var der 475 kontingentbetalende medlemmer af Mercy Club. Medlemmerne udgør en vigtig del af
det juridiske grundlag for at MSDK er godkendt hos Skat som en velgørende forening. I alt 1307 personer
gav gaver til MSDK her af 731 førstegangsgivere.
Kendskabet til Mercy Ships i Danmark blev gennemgået i relation til medieomtale og foredragsvirksomhed.
3) Fremlæggelse af regnskab for 2021 v/ generalsekretær Vibeke Hauge Førrisdahl
Regnskabet blev uddelt og gennemgået. Der var anledning til spørgsmål.
Spørgsmål: Kan I forklare hvad GIK er?
Svar: Gift In Kind ”naturalier” eller værdien af rabataftaler. Disse bogføres som henholdsvis indtægt og
udgift med samme beløb.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
4) Fremlæggelse af budget for 2022 v/ generalsekretær Vibeke Hauge Førrisdahl
Budgettets hovedposter blev fremlagt med information om at bestyrelsen har valgt at opprioritere og
investere i indsamling blandt private givere. Det forventes at MSDK i 2022 kan udsende mere end dobbelt
så meget til hjælpearbejdet i 2022 sammenlignet med 2021.
Budgettet blev enstemmigt godkendt
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5) Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til bestyrelsen. I følge MSDK’s vedtægter skal også kontingentsatsen
behandles på den årlige generalforsamling. Satsen forbliver uændret for 2022.
6a) Valg til bestyrelsen
De tilstedende værende bestyrelsesmedlemmer præsenterede sig selv: Randi Mondorf – Formand,
Lisbet Mensa-Annan, Milan Falsing, Lone Veng og Kasper Torup-Villadsen (1. suppleant).
Generalsekretæren præsenterede de bestyrelsesmedlemmer, der ikke var til stede: Erik A. Krage, Lars
Henrik Hejlesen, Hendrik Olsen (2. Suppleant) samt Anna Marie Holst Pahus.
Følgende medlemmer var på valg og havde meddelt at de genopstillede:
Lars Henrik Hejlesen, Anna Marie Holst Pahus og Milan Falsing.
Alle tre blev genvalgt. En undlod at stemme.
6b) Valg af revisor
Bestyrelsen foreslog at firmaet MerRevision fortsætter som MSDK’s revisor.
Forslaget blev enstemmigt godkendt.
7) Eventuelt v/ generalsekretær Vibeke Hauge Førrisdahl
Status fra kontoret:
Der blev orienteret om at MSDK søger en ny deltidsansat til fondsansøgning, da en medarbejder går ned i
tid. Det er samtidig en målsætning at kunne engagere en ulønnet praktikant med ansvar for udvikling af
presseindsats.
Der vil blive brug for flere volontører, når det nye skib Global Mercy skal i drift.
Events i 2022:
MSDK vil være til stede på
- Himmelske Dage i Roskilde, den 26-28. maj
- Folkemødet på Bornholm, den 18. juni i samarbejde med Danske Rederier
- Event for virksomheder på Næsseslottet i Holte – den 27. september
Afslutningsvis blev det understreget at alt MSDK’s virke handler om livsforvandlende operationer til
patienterne.

Referat: Ulla J. Holst

______________________________
Dirigent: Lisbet Mensa-Annan
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