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Referat fra Nytårskuren 2016 
Mandag d. 11. januar kl. 16 blev der afholdt nytårskur i det Danske Afrikaselskab i Asia House. 
Mødet var velbesøgt med mere end 50 deltagere.  
 
Selskabets nye præsident Carsten Dencker Nielsen (CDN) bød alle velkommen til det nye år, og 
gjorde status for det forgange år. I den forbindelse blev der holdt et minut stilhed for to af selskabets 
for nyligt afdøde medlemmer Mogens Vincent Christensen og selskabets revisor Torben Brinch 
Larsen. Æret være deres minde.  
 
Herefter informerede CDN om selskabets fremtidsplaner, og oplyste, at der er oprettet en række 
udvalg, der skal hjælpe med at udvikle selskabet:  
• Aktivitetsudvalg(Hanne Grane Engel og Henrik Flensborg) 
• Medlemsudvalg (Marianne Buhrkal Sørensen, Per Carøe, Peter Schønsted og Troels Claus 

Baagland) 
• Kommunikationsudvalg (Marianne Buhrkal Sørensen, Per Carøe, Peter Schønsted og 

Troels Claus Baagland) 
• Interessentudvalg (bestyrelsen med Carsten Dencker Nielsen som formand)  
• Sekretariatsudvalg (Sven Riskør og Troels Claus Baagland) 
 
Efter præsentationen af udvalgsmedlemmerne oplyste CDN, at enhver hjælp til bestyrelse og 
udvalg er meget velkommen. Gode ideer modtages meget gerne, og udvalg/bestyrelse kan 
kontaktes via mail@afrikaselskabet.dk 
 
Herefter overlod CDN ordet til Henrik Flensborg, der fortalte om hvilken rolle Afrikaselskabet kan 
tænkes at spille i forhold til at udvikle selskabet til i højere grad også at beskæftige sig med 
nutidens Afrika. Herunder fortalte han om, hvordan der p.t. arbejdes på at skabe kontakter indenfor 
såvel diplomatiet som forretningsverdenen.  
 
De sædvanlige aktiviteter spiller stadigvæk en stor rolle i Afrikaselskabet. Dette blev klart da Hanne 
Grane Engel redegjorde for, hvilke arrangementer der kan forventes i det kommende år. Der blev 
fremlagt en spændende palet af aktiviteter, der spænder bredt fra virksomhedsbesøg, til story-
telling og udflugter. Så der skulle være noget for alle medlemmer i 2016. 
 
Selskabet har fået 9 nye medlemmer som modtog medlemscertifikat under nytårskuren: 

  Mette Ravn 

 Julie Melchior 

 Claus Resen Steenstrup 

 Bjarne Kingo Lindberg 

 Poul Schultz 

 Niels Ruddy Hansen 

 Jens Erik Møllenbach 

 Janne Møllenbach 

 Mariann Albjerg 
 
CDN præsenterede alle de nye medlemmer og hvert medlem gav en kort introduktion til deres 
Afrikabaggrund.  
 
Nytårskuren sluttede kort efter kl. 18. 
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