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1. Valg af Dirigent:  
Troels Claus Baagland blev enstemmigt valgt til dirigent. Han konstaterede, at generalforsamlingen 
var rettidigt indvarslet og dermed lovlig i henhold til selskabets vedtægter. 
 
2. Præsidenten aflægger beretning 
Michael Mathiesen aflagde årsberetning for året 2020-21.  
 
Michael Mathiesen glædede sig over, at man nu forhåbentligt var igennem alt ”COVID-19 bøvlet”, 
da det har været vanskeligt at agere under sådanne forhold for en netværksforening som 
Afrikaselskabet. Alligevel er Afrikaselskabet sluppet nogenlunde igennem, og det er lykkedes at 
afholde 8 arrangementer i det forgangne år, hvilket er positivt.  
 
Herefter gennemgik Michael de 8 afholdte aktiviteter, hvoraf kun de 3 havde været fysiske.  
 

 15. september – Medlemsmøde med Sabrina Tekle Krarup om Trafficking i Afrika og 
Sydeuropa. 

 13. oktober – Medlemsmøde og oplæg ved Sara Kobli om ungdomsarbejdsløshed i Afrika. 

 9. februar –Webinar med Jesper Drescher, musiktjenesten Mdundo.  

 9. marts – Webinar med Elizabeth Boye, CEO for Global River Center. 

 13. april – Webinar med Nordzucker. 

 11. maj - Webinar med Danmarks nye ambassadør i Ghana, Tom Nørring.  

 8. juni – Medlemsmøde med Jannek Hagen fra Bestseller Fundation i Asia House. 
 
Micahel Mathiesen oplyste, at Afrikaselskabets medlemstal forsat er svagt stigende. Der er nu 163 
medlemmer Michael Mathiesener, hvilket er en fremgang sammenenlignet med 159 på samme 
tidspunkt sidste år. Han understregede at målet forsat er, at komme på mere end 200 medlemmer, 
da det vil få Afrikaselskabet op på et nyt niveau.  
 
Michael Mathiesen brugte dernæst årsberetningen til at sende positive tanker til Fredensborg, hvor 
selskabet blev oprettet i 1965, og han takkede i den forbindelse forhenværende præsident Erik 
Nørgaard, samt, ikke mindst, kasserer Peter Schønsted, for de havde formået at redde selskabet i 
de kritiske år omkring årtusindeskiftet, hvor man overvejede at lukke det.  
 
Michael Mathiesen understregede at Afrikaselskabet har en rolle at spille i forhold til at hjælpe med 
at skaffe den nødvendige udvikling til Afrika. Dels fordi Afrika har et stort udviklingspotentiale, men 
også fordi udvikling i Afrika er nødvendigt for at hindre, at der risikerer at opstå et nyt Syrien eller 
Afghanistan. 
 
3 Kasseren aflægger regnskab 
Peter Schønsted fremlagde årets regnskab.  
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Peter Schønsted oplyste, at der var en indtægt på 50.237,14 kr. fra medlemskontingenter, og at 
dette var en stigning i forhold til sidste år.  
 
Peter Schønsted oplyste, at der havde været indtægter for 68.308,39 og udgifter for blot 27.420,52 
kr. De lave udgifter skyldes, at der har været afholdt færre medlemsmøder, og dette havde 
resulteret i færre arrangementsudgifter. Det betyder også, at der er et stort overskud på 40.887,87 
kr. Herefter er selskabets egenkapital vokset til 104.081,47 kr.   
 
Et medlem spurgte til, om der er et mål for egenkapitalens størrelse.  
 
Michael Mathiesen og Peter Schønsted svarede nej til dette, og understregede, at det er godt at 
have en buffer, og at der vil komme arrangementer, hvor tilskud vil være nødvendigt. Årsfesten blev 
nævnt i den anledning. Det bliver ikke muligt at afholde festen d. 9. september, som det oprindeligt 
var meldt ud. Dette skyldes bl.a. uvished, om hvor festen skal afholdes. I stedet forventes festen 
afholdt i november måned.  
 
Et medlem spurgte hvad CISU er.  
 
EB svarede, at CISU står for Civilsamfund i udvikling, og at Afrikaselskabet er medlem af denne 
organisation, hvor der er mulighed for at søge fondsmidler til hvervningsarrangementer.  
 
4. Vedtægtsændringer 

Ingen forslag var indkommet.  
 
5. Fastsættelse af næste års kontingent 
Det blev besluttet at kontingentet forblev uændret 250 kr. for individuelle medlemmer og 5000 kr. for 
Corporate Members i 2020/21.  
 
6. Valg af selskabets præsident 
Michael Mathiesen, havde indvilliget i at stille op som kandidat til præsidentposten. Michael 
Mathiesen blev genvalgt som præsident for det kommende år 21/22.   
 
7. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
Jean Petersen havde i foråret oplyst, at hun ønskede at trække sig som suppleant for bestyrelsen.  
 
Elizabeth Boye, Brian Baptista og Peter Schønsted, havde oplyst at de ønskede at genopstille for 
perioden 2021-23, og Henriette Kabell, at hun var villig til at opstille for perioden, dvs. 2021-23.  
 
De 4 kandidater blev alle valgt under applaus 
 
Dernæst stillede to kandidater op som suppleanter for perioden 2021-23. Det var Bo Koch-
Christensen og Karsten Solaas. Begge blev ligeledes valgt af generalforsamlingen.  
 
Øvrige bestyrelsesmedlemmer er: Sven Riskær og Jens Erik Møllenbach, som er valgte for 
perioden 2020-22  
 
8. Valg af to revisorer 
Claus Søndergaard og Niels Vinding blev genvalgt som revisorer.  

 
9. Valg af revisorsuppleanter 
Nana Kwabena Oteng-Agyei blev valgt. 

 
10. Evt.  
Et medlem glædede sig over, at generalforsamlingen fandt sted på en mandag, da det var et 
problem at medlemsmøderne næsten altid finder sted tirsdage.   
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Micahel Mathiesen svarede, at man havde lagt sig fast på tirsdage for at øge forudsigeligheden for 
medlemmerne. Men han noterede sig ønsket om variation.  
 
Et medlem foreslog at genindføre navneskilte til medlemsmøderne, så man i højere grad kan 
’netværke’ på medlemsmøderne. Dette vil bestyrelsen imødekomme.  
 
Følgende nye medlemmer af Det Danske Afrikaselskab var til stede, og præsenterede sig på 
generalforsamlingen.  

 Helle Levinsen 

 Lars Graudal 

 Oksana Zubko Buus 

 Jette Ingrid Hansen 
 
Til slut blev Troels Baagland udnævnt til æresmedlem af Det Danske Afrikaselskab. Begrundelsen 
var sekretærindsatsen for perioden 2005 til 2021. Troels Baagland takkede for den store ære han 
følte denne udmærkelse var.  
 
Til slut takkede dirigenten for god ro og orden, og Michael Mathiesen takkede dirigenten for 
indsatsen.  
 
 

 
Troels Baagland 

Referent 


