
MINO DANMARKS GENERALFORSAMLING 11. AUGUST 2021 
 

Dirigent: Rebecca Ingemann Madsen, advokatfuldmægtig v. Advokatpartnerselskabet Foldschack, 
Forchhammer og Barfod. 
Referent: Ditte Bloch Noer 
 

Fremmødte: Allan, Dina, Ditte, Gitte, Mahad, Mary, Mohamad, Moussa, Nadeen, Ranuka, Rebecca, 
Sama og Zaklina 
 

REFERAT 
 

1. Velkomst 
V. bestyrelsesforperson Moussa Mchangama 

 
2. Dirigent og referent 
Se ovenfor. Det bemærkes, at generalforsamlingen optages på Zoom af hensyn til referatet. Alle er 
indforståede med dette.  
 

Rebecca: Der er på forhånd stillet forslag til vedtægtsændringer, der skal til afstemning senere på 
dagsordenen. Jf. vedtægterne skal der være 2/3 af Mino Danmarks medlemmer til stede på en 
generalforsamling for at ændringer kan gennemføres med det samme og derfor skal der foretages 
genbekræftelse på en ekstraordinær generalforsamling af de vedtægtsændringer, som eventuelt 
godkendes i dag. Denne skal afholdes tidligst to uger og senest fire uger efter indkaldelsen.  
 
3. Bestyrelsens beretning 
- I 2020 blev der udarbejdet en ny flere-årig strategi, der tydeliggør Mino Danmark som en 

intersektionelt tænkende og dagsordenssættende forening, der kæmper for ligestilling af 
minoritetsetniske borgere i Danmark, med et særligt fokus på minoritetsetniske unge.  

- Der blev igangsat en proces med at professionalisere Mino Danmark som organisation, hvilket der 
fortsat arbejdes på. 

- År 2020 var økonomisk set det bedste år for Mino Danmark grundet midler fra finansloven til 2020 
og oversættelsesarbejde til 29 sprog grundet COVID-19.  

- Grundet COVID-19 blev der også udviklet nye live formater og måder at tydeliggøre Mino Danmarks 
arbejde på sociale medier.  

- Ligeledes blev der opstartet og videreudviklet to lokale Mino Ung foreninger og opstartet et 
succesfuldt karrierenetværk for minoritetsetniske unge.  

- I 2021 er fokus på at videreudvikle Mino Danmarks arbejde blandt andet gennem stærke 
samarbejder, en omfattende indsats til Kommunalvalget, flere Mino Ung frivillige og ikke mindst 
flere betalende medlemmer til foreningen.  

 
Forslag til en ny Grundfortælling med afsæt i den nye strategi læses op (kan findes sidst i referatet). 
Vidensarbejde er nedprioriteret, men indgår stadig i Mino Danmarks arbejde og er derfor medtaget. 
 

Den nye Grundfortælling godkendes af de fremmødte. 



4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab 
Alle har modtaget årsregnskabet forud for generalforsamlingen.  
 

Gennemgang v. revisor Allan (Mino Danmarks revisor fra Grant Thornton). 
- Det er ledelsens ansvar at aflægge regnskab og revisorens ansvar at gå det hele igennem. 
- Revisorpåtegning i årsregnskabet: enige i, at det giver et retvisende billede af aktiviteterne i 

foreningen i 2020 og derfor ingen bemærkninger.  
- Midlerne i 2020 er brugt som beregnet og der er et beskedent overskud fra 2020, dog fortsat en 

negativ egenkapital i foreningen grundet udgifter i 2018.  
 
Regnskabet til afstemning: Regnskabet godkendes enstemmigt af fremmødte.  
 
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent 
Gennemgang af Mino Danmarks budget 2021 v. programchef Ditte Bloch Noer 
 

2021 er økonomisk set anderledes end 2020, hvor Mino Danmark var på finansloven og det har derfor 
krævet stram økonomistyring og væsentlige nedjusteringer for dette år. 
 

Indtægter: 
- Den største del af Mino Danmarks indtægter stammer fra bevillinger, der er modtaget til konkrete 

projekter og indsatser. 
- En øget indtægtskilde er gennem givende samarbejder med forskellige aktører og oplæg, som der 

nu er stigende fokus på at udbrede.  
- Medlemstallet er nu steget til knap 1300 medlemmer, hvilket er en stigning fra sidste år, men der er 

desværre fortsat udfordringer med medlemssystemet, hvilket særligt er et problem, når 
medlemmer får nye kortoplysninger og derfor ikke kan betale deres kontingent.  

 

Udgifter: 
- Løn- og personaleudgifter til ansatte er halveret sammenlignet med 2020, men udgør fortsat den 

største del af foreningens udgifter.  
- Projekt- og produktionsudgifter er også nedbragt betragteligt sammenlignet med sidste år. 
- Lokaleomkostninger er en stor udgift, der går under driftsmidler, som er den største udfordring for 

foreningen på nuværende tidspunkt at få dækket.  
- Udgifter til administration er væsentligt nedbragt fra 2020, da disse for en stor dels vedkommende 

også skal dækkes af driftsmidler, som mangler.  
- Budgettet er gennemgået efter afholdte udgifter de første 6 måneder af 2020 og ud fra forventede 

udgifter de kommende 6 måneder. Der mangler midler til at dække primært drift. Samlet set 
mangler der 700.000 kr. til budgettet for 2021, men dette forventes at blive indhentet, da der pt. er 
sendt fondsansøgninger afsted på samlet set 4 mio. kr.  

 
Årligt kontingent på 200 kr. er til afstemning: kontingentet på kr. 200 fastholdes og godkendes. 
 
6. Indkomne forslag 
Der er af bestyrelsen stillet 6 konkrete vedtægtsændringsforslag, der på forhånd er sendt til alle.  



Da der ikke er 2/3 af Mino Danmark medlemmer til stede til denne generalforsamling, skal godkendte 
forslag genbekræftes på den ekstraordinære generalforsamling. Hvis der ikke stemmes for et forslag i 
dag, bliver det forkastet. 
 
Efter gennemgang af alle 6 forslag og mulighed for spørgsmål sættes alle 6 forslag til samlet afstemning 
og derefter kan der foretages enkeltvis afstemning, hvis der er behov for dette.  
 
Forslag 1: Ændring af begrebet "minoriteten" til begrebet ”minoritetsgrupper”. Motivation: dette er 

mere dækkende for målgruppen for Mino Danmarks arbejde. 

Forslag 2: Ændring af "kønnede" betegnelser som "formand" til ”forperson” gennemgående i 

vedtægterne. Motivation: dette er mere tidssvarende for en forening som Mino Danmark. 

Forslag 3: Repræsentantskabet nedlægges og erstattes af en udvidet bestyrelse, som går fra 3 til 7 

medlemmer. Derudover foreslås det, at der etableres et triumvirat, der består af forpersonen, 

næstforpersonen og kassereren. Motivation: styrke bestyrelsen med flere kompetencer og muligheder 

og sikre mere velfungerende arbejdsgange og relationer mellem bestyrelsen og sekretariatet. 

Forslag 4: Mino Danmarks daglige arbejde varetages af en sekretariatsleder fremfor en direktør. 

Motivation: en sekretariatsleder vil afspejle den organisationsstruktur, der er opbygget i foreningen. 

Forslag 5: Vedtægtsændringer kan fremover træffes af tilstedeværende medlemmer på 

generalforsamlingen fremfor 2/3 af samtlige medlemmer af foreningen, da medlemstallet er vokset. 

Motivation: sikre mulighederne for nødvendig udvikling i foreningen og demokratisk indflydelse til 

generalforsamlingen, da medlemstallet er vokset i Mino Danmark og det ikke på nuværende tidspunkt 

og fremover er realistisk at gennemføre generalforsamlinger med 2/3 medlemmer tilstede. 

Forslag 6: Adskillelse af §14, således at den kun omhandler Vedtægtsændringer og Foreningens 

opløsning fremover fremgår af den nye §15. Forslaget stilles i forlængelse af forslaget vedrørende 

vedtægtsændringer. 
 

- Spørgsmål om ”sekretariatsleder” fremfor ”direktør” ændrer på forholdet og arbejdsgangene 
mellem vedkommende og bestyrelsen, hvilket ikke er tilfældet. 

 

- Det foreslås at nedsætte et Advisory Board, hvilket bestyrelsen kan overveje at gå videre med.  
 
Afstemning om alle 6 forslag samlet: Der stemmes for alle 6 forslag til vedtægtsændringer, der dermed 
skal genbekræftes på en ekstraordinær generalforsamling, som bestyrelsen vil indkalde til. 

 
7. Valg til repræsentantskab 
Følgende 3 kandidater stiller op: 
- Mary Tesfay 
- Nadeen Aiche 
- Per Ramsdal 



Moussa stopper som bestyrelsesforperson og Mahad og Stina stopper begge som 
bestyrelsesmedlemmer. De tre kandidater, der er opstillede til repræsentantskabet, kan derfor træde 
ind i bestyrelsen uden kampvalg.  
 
Kandidater til afstemning: alle tre kandidater er godkendte. 
 
Bestyrelsen består herefter af følgende medlemmer, der konstitueres på deres første møde: 
- Mary Tesfay 
- Nadeen Aiche 
- Per Ramsdal 
 
8. Valg af revisor 
Valg af Allan som revisor: Nuværende revisor genvælges. 
 
9. Eventuelt 
Ingen punkter under eventuelt. 

 

 

 

 

 

 

 

Rebecca Ingemann Madsen    Ditte Bloch Noer 

                Dirigent          Referent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rebecca Ingemann Madsen



Mino Danmarks Grundfortælling pr. 11. august 2021  
 

Mino Danmark er en dagsordensættende og intersektionelt arbejdende organisation, der arbejder for at 

skabe bedre forhold for etniske minoriteter og gøre Danmark til et foregangsland, når det gælder ligestilling 

af minoritetsetniske borgere.  
 

Mino Danmark arbejder med et særligt fokus på at styrke minoritetsetniske unge, men Mino Danmark er et 

åbent demokratisk fællesskab for alle, der vil bidrage til at styrke minoritetsetniske danskeres muligheder og 

stemmer i samfundet og kæmpe imod marginalisering af minoritetsgrupper.  
 

Mino Danmark faciliterer trygge fællesskaber og netværk, hvor den demokratiske deltagelse i samfundet 

styrkes og hvor der sammen kæmpes for at skabe et inkluderende og retfærdigt samfund for alle 

minoritetsetniske borgere i Danmark.  
 

Mino Danmark søger at fremme den respektfulde samtale og debat mellem borgere og modvirke racistiske 

diskurser og handlinger ved at sikre minoritetsetniske borgeres stemmer, perspektiver og erfaringer i 

kampen mod strukturel racisme og ulighed.  
 

Mino Danmark forsøger at påvirke, kvalificere og nuancere debatten samt fremme oplysningen om 

minoritetsetniske borgeres vilkår gennem viden og analyser, og sikrer forankringen af minoritetsetniske 

perspektiver i samfundet, institutioner og organisationer. 
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