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Årsberetning 2021 

Selvom det bestemt ikke var uden udfordringer, forløb 2021 faktisk med god succes for Støttefor-

eningen til selvhjælp i Uganda og partnerorganisationen Mend the Broken Hearts Uganda (MBHU). 

Støtteforeningen opnåede en indtægt i et endnu højere leje end hidtil set, og der kunne dermed an-

vendes rekordmange penge på indsatserne i Uganda, som MBHU jo har hovedandelen i. Udfordrin-

gerne var selvfølgelig primært relateret til COVID-19, der rammer et ressourcesvagt land som Ugan-

da meget hårdere end vore nationer her i Vesten. Mens Uganda måske ikke har været synderlig hårdt 

ramt af selve sygdommen, var regeringens skrappe restriktioner på bevægelse og forsamling mm. 

meget problematiske for indbyggerne – især de fattigste, der var afhængige af at kunne arbejde 

blandt andre mennesker for at skaffe sig levebrød. Nedlukningen var således barsk, og magthaverne 

misbrugte desværre også situationen til hårdhændet at skræmme befolkningen og stække oppositio-

nen i forbindelse med valgene i landet i januar og februar 2021. Præsident Museveni genvandt mag-

ten for endnu fem år i det omtvistede præsidentvalg, hvor han officielt fik 59 % af de afgivne stem-

mer, men valgdeltagelsen var blot 57 %. I marts og april oplevedes der en vis bedring af situationen, 

efter vacciner begyndte at komme til landet, og vaccineringen af sundheds- og sikkerhedspersonale, 

lærere og folk over 50 år kom i gang. Processen med vaccination af borgerne var hverken smidig 

eller problemfri, men der sås et fald i smitten med COVID-19 og en langsom normalisering af til-

standene. Smitten udbredtes imidlertid i løbet af det sene forår atter så meget, at en ny nedlukning af 

landet desværre blev indført i begyndelsen af juni med nye, skrappe restriktioner på forsamling og 

bevægelse. Primo august blev nedlukningen med visse lempelser forlænget frem til udgangen af 

september, hvor der begyndte at ske mere mærkbare opblødninger. Det muliggjorde, at Sanne Kron-

holm Jensen og undertegnede fra Støtteforeningens bestyrelse kunne rejse til Uganda og besøge 

MBHU i perioden fra den 26. september til den 3. oktober. Først pr. slutningen af januar 2022 er 

samfundet dog åbnet fuldt op.  

Inden vi ser på uddelingerne i 2021, vil jeg omtale et igangværende projekt, som blev finansieret via 

uddelinger i de foregående år. Det drejer sig om opførelsen af MBHU’s nye kontorbygning i Kanun-

gu, som Støtteforeningen med 62.200 kr. i alt i 2019 og 2020 har finansieret hovedparten af. MBHU 

har også selv bidraget i form af mursten fremstillet i organisationens egne projekter, øvrige materia-

ler samt arbejdskraft fra unge håndværkere, der er uddannet med lån fra organisationens uddannel-

sespulje, men har haft svært ved at skaffe sig job. Byggeriet har været udfordret af COVID-19-

situationen, men døre og vinduer kunne monteres i begyndelsen af 2021, og under Sannes og mit 

besøg i efteråret manglede bygningen stort set kun ind- og udvendig maling. Dette lod vente lidt på 

sig, så den blev ikke taget i brug inden årets udgang, men i februar 2022 blev der udført malearbejde. 

Hos MBHU er man naturligt nok meget stolt af sit kommende nye hovedkontor og har sendt flere 

fine videoer om fremdriften i byggeriet, som vi har delt i Støtteforeningens Facebook-gruppe. Når 

bygningen er indviet, får organisationen og dens ansatte og frivillige ordentlige rammer om deres 

vigtige arbejde med at støtte lokalbefolkningen, der ofte henvender sig for at få råd og vejledning.  

  

Jeg gennemgår i det følgende Støtteforeningens uddelinger i 2021 til hjælpearbejdet i Uganda. De 

androg 238.214 kr. Medregnes midlerne fra Civilsamfundspuljen til IASAD-projektet – Integrated 

Agricultural, Socioeconomic and Awareness Development Project Isingiro – bliver det samlede be-

løb anvendt på vore indsatser 857.143 kr. Dette udgør ligesom det foregående år hele 98,7 % af for-

eningens totale udgifter. En beskrivelse af fordelingen af uddelingerne på de enkelte af årets aktivite-

ter kommer her. 

 Til det store treårige IASAD-projekt blev der i 2021 anvendt godt 618.900 kr. Denne udgift 

modsvares af den bogførte indtægt fra Civilsamfundspuljen, og begge optræder som særlige 

poster i regnskabet. Projektets totalbudget er 1,95 millioner kr., hvoraf de 1,92 udgøres af til-
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skuddet. Det startede pr. 1. december 2020 i en svær tid med pandemi og præsidentvalg-

kampagne, men efter at have været sat på lavt blus i en periode i forbindelse med sidstnævn-

te kunne arbejdet midt i januar 2021 genoptages, og ved nedlukning nummer to i Uganda fra 

juni blev landbrugsaktiviteter i stor udstrækning undtaget. Der er jo her netop tale om en ud-

viklingsindsats med fokus på at øge fødevaresikkerheden gennem nyskabende landbrugs-

praksis. 1227 bondehusstande i indsatsområdets tre landkommuner i Isingiro-distriktet er så-

ledes blevet organiseret i 61 selvhjælpsgrupper, hvori de styrkes til at klare sig igennem van-

skelige tider som for eksempel en nedlukning af centrale dele af samfundet. Netop denne 

særlige situation har fremhævet de positive resultater af indsatsen og vist, hvor vigtig udbre-

delsen af selvforsørgelse og sammenhold er. Grupperne er blevet undervist i effektiv og bæ-

redygtig dyrkning og husdyravl, og de fleste havde ved årets udgang fået uddelt såsæd og 

anden starthjælp til deres selvvalgte landbrugsprojekter. Omkring 30 grupper blev i 2021 op-

lært i spare-låne-systematik, og grupperne har fået viden om kloge investeringer og modtaget 

undervisning i værdiforøgelse og bedre markedsadgang for deres afgrøder. De dannede selv-

hjælpsgrupper er endvidere blevet hjulpet med at forene sig i sammenslutninger à 4-5 grup-

per for at stå endnu stærkere over for eventuelle udfordringer som eksempelvis kampen for 

deres rettigheder. Endvidere blev cirka 25 grupper dannet i den såkaldte solidaritetskæde, 

hvor nye husstande går sammen og kobles til eksisterende grupper, fra hvem de modtager 

vejledning, planter og frø mv. De 61 grupper i første led er forpligtet til på denne måde at 

hjælpe et tilsvarende antal nye grupper, og de nye husstande i solidaritetskæden indgår i pro-

jektets primære målgruppe på i alt 2400 husstande. Indbyggede udbredelsesmekanismer her-

udover gør, at projektet forventes at have effekt på yderligere 5000 husstande.  

I projektets første år er over 2300 borgere blevet bevidstgjort om menneskerettigheder ved 

en masse afholdte oplysnings- og dialogseancer. Herudover er der i 2021 produceret fem ra-

dioprogrammer for at udbrede kendskabet til menneskerettigheder og oplyse om øvrige 

aspekter af projektet, herunder klima og miljø. Radioprogrammerne har rigtig mange lyttere 

og beskrives som essentielle for lokalbefolkningen i forhold til at få deres idéer og tanker i 

spil. I slutningen af hvert kvartal er der afholdt en statusworkshop for interessenter for at ud-

veksle information og feedback. Inddragelse af interessenter såsom lokale ledere, myndighe-

der og ressourcepersoner er et meget væsentligt element i projektet. 

For at udfylde Støtteforeningens rolle med at facilitere formidling af menneskerettigheder og 

føre tilsyn besøgte Sanne og jeg som henholdsvis CISU-kontaktperson og projektansvarlig 

på styregruppens vegne IASAD-projektet, hvor vi tilbragte en lille uge under rejsen i sep-

tember-oktober 2021. Her boede vi i distriktshovedbyen Isingiro, hvor MBHU’s lejede pro-

jektkontor findes. Besøget var vellykket og udbytterigt, og det var især dejligt at møde de 

mange ansatte og lokale frivillige i projektet, som var engagerede og lod til at være respekte-

rede og vellidte. Aktiviteterne var modificeret, så de harmonerede med de gældende CO-

VID-19-betingede restriktioner i landet. Dermed blev der ikke afholdt store seancer ude i 

indsatsområdets landsbyer, men i højere grad fokuseret på udveksling af erfaringer med og 

overdragelse af kompetencer til personalet og repræsentanter for deltagerne i projektet. Vi 

lavede således oplæg om menneskerettigheder for projektpersonale og ansvarshavere og de-

monstrerede en dialogseance, som projektets ansatte og frivillige kan bruge til at bevidstgøre 

folk i indsatsområdets landsbyer om menneskerettigheder og lighedsprincipper og deres 

fremme og hævdelse. I dialogseancen indgår plancher, farvede perler, plakater og flyers, 

som MBHU blev forsynet med. Alt materiale forefindes på lokalsproget runyankole – også 

vore to oplæg, som blev simultantolket og filmet. Der blev lyttet, noteret, spurgt og debatte-

ret flittigt. Mange fik vigtig ny indsigt og redskaber til at formidle rettighedsbudskaberne for 

uoplyste projektdeltagere. Resultatet af det finansielle tilsyn var tilfredsstillende, og det fag-

lige tilsyn bekræftede også opfattelsen fra den løbende rapportering, nemlig at projektet fun-
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gerer efter hensigten. Sammen med det lokale projektteam var vi på inspektionsbesøg hos 

udvalgte grupper med indkomstskabende projekter i seks landsbyer. Disse seks grupper 

fremviste deres svinehold, gedehold, køkkenhaver og fællesmarker med forbedrede sorter af 

jordnødder og bønner omhyggeligt sået med korrekt afstand i snorlige rækker for at minime-

re spredning af sygdom og skadedyr, gøre lugning og høst nemmere og dermed sikre bedre 

udbytte. Gruppelederne fremstod stærke, kompetente og med fint overblik, og projektdelta-

gernes beretninger indeholdt mange positive resultater og vidnede om forståelse af projektets 

koncepter. De havde stor gavn af den tilførte viden, såsæd og kapital, og deres spare-låne-

aktivitet var velfungerende. Hver gruppe havde flere typer aktiviteter, for eksempel fælles 

dyrkning af grøntsagsspirer til udplantning i individuelle køkkenhaver, husdyravl i husstan-

dene eller gruppen og/eller dyrkning af større fællesmarker med afgrøder til afsætning. Flere 

husstande havde suppleret den tildelte startkapital med egne eller lånte midler for at købe 

flere eller større dyr som eksempelvis en avlsorne. Under besøget deltog vi også i status-, 

idé-, planlægnings- og evalueringsmøder, hvor vi blandt andet drøftede mulighederne for at 

promovere gavnlige investeringer blandt projektdeltagerne, især solcellelamper, genbrugeli-

ge hygiejnebind og vandrensningssystemer.  

En anden klog investeringsmulighed, der er inkluderet i projektet, er energisparende koge-

steder af mursten. Disse nyskabende anordninger er udviklet af foreningsmedlem Eivind 

Skou, og alle grupper i IASAD-projektet har fået viden om dem og mulighed for at bruge 

dem, ligesom der er blevet foretaget oplæring i at fremstille dem. De fleste af de over 1200 

husstande er begyndt at anvende kogestederne, og der er dermed tale om en storskalademon-

stration af denne teknologi. De tilgodesete husstande er glade for kogestederne og beretter 

om meget hurtigere madlavning, som også er lettere, da ilden ikke blæser ud som ved et tra-

ditionelt kogested med tre sten. Brugerne oplever desuden meget mindre røgudvikling og en 

reduktion på 50-70 % i forbruget af brænde, hvilket giver en stor kontant besparelse, da der i 

området er knaphed på brænde, som derfor må købes dyrt.  

Mere information om IASAD-projektet og dets fremdrift følger i en præsentation i ord og 

billeder under generalforsamlingens punkt 8.  

 Når IASAD-projektet ikke medtages, udgjorde udgifter til skolegang for vore sponsorbørn i 

2021 den største andel af de uddelte midler ligesom de tidligere år. Lige under 84.700 kr., 

svarende til knap 36 % af årets uddelte beløb, medgik til skolepenge og diverse fornødenhe-

der for de 28 børn og unge i grundskolen, mellemskolen eller gymnasiet. Selvom skoleåret 

blev noget specielt, fortsatte vore sponsoraftaler uændret, og antallet af skolesponsorater 

blev fastholdt på de 28. Den ugandiske regering forsøgte sig med en klassevis genåbning af 

landets skoler efter den første COVID-19-nedlukning. Eleverne i afgangsklasserne og klas-

serne lige under disse på de tre forskellige skoleniveauer nåede at afslutte deres eksaminer 

for skoleåret 2020 inden den nye nedlukning i juni 2021, som også omfattede skoler. Elever-

ne i nogle af de lavere klassetrin fik en kort periode på skolerne i foråret 2021, mens blandt 

andre grundskolens mindste klasser desværre slet ikke nåede tilbage på deres skoler. For vo-

re sponsorbørn lavede MBHU særlige aftaler med skolerne, hvorved de mod betaling mod-

tog hjemmeundervisning. På denne måde kunne de elever, der skulle færdiggøre deres klas-

setrin efter nedlukningen, blive forberedt til deres eksaminer, mens de, der havde overstået 

eksaminerne og afventede nyt trin, kunne påbegynde næste klasses pensum. De blev dermed 

holdt beskæftiget og fagligt stimuleret og dermed ikke ”tabt” eller udnyttet til andet, ligesom 

skolerne blev holdt kørende. Den 10. januar 2022 blev der genåbnet generelt for fysisk sko-

legang i Uganda, så alle klassetrin endelig kunne komme tilbage på skolebænken. Vore 

sponsorbørn er rykket en klasse op (to af dem faktisk to klasser) efter at have modtaget 

hjemmeundervisning i dele af 2021 og bestået relevante eksaminer. Fem af de 28 har fær-
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diggjort grundskolen (7. klasse) og er begyndt i mellemskolen. COVID-19-nedlukningerne 

har betydet et aflyst skoleår og følgelig et års forlængelse af skolegangen for de fleste børn, 

men skoleåret følger nu igen normalen.  

 Initiativet til udbredelse af selvforsørgelse i naboområder til Kanungu by tegnede sig for 

næstflest af de uddelte penge, idet det i slutningen af 2021 fik tilført knap 51.600 kr., altså i 

underkanten af 22 % af uddelingssummen. Beløbet er til programmets videreførelse i 2022, 

som er dets tredje år. Den årlige finansiering svarer omtrent til den driftsstøtte, der modtages 

fra udlodningsmidlerne via Kulturministeriets pulje til landsdækkende almennyttige organi-

sationer. Fra initiativets opstart i 2020 er de succesfulde koncepter fra de første to Civilsam-

fundspulje-støttede projekter blevet udbredt til Kirima Subcounty, der støder op til Kanungu 

Town Council. Koncepterne er blevet indarbejdet i 13 landsbyer i Bushura Parish, hvor i alt 

289 sårbare husstande er hjulpet i gang med at drive selvvalgte bæredygtige indkomstska-

bende projekter og spare-låne-aktivitet i selvhjælpsgrupper. I 2022 udvides målgruppen med 

cirka 90 nye husstande i nye grupper i fire af de allerede omfattede landsbyer. Foruden god 

etablering af nye grupper hvert år fokuseres der på en stærk opfølgning i alle grupper opret-

tet tidligere år. Sideløbende med dannelsen og oplæringen af selvhjælpsgrupper oplyses der 

om menneskerettigheder og lighedsprincipper i indsatsområdet. 

 Tredjestørst var andelen af midler til børnehjemmet i Mbarara. Den var i 2021 på godt 

31.600 kr. svarende til lidt mere end 13 % af totalen. Som sædvanlig blev der sendt tre porti-

oner penge til at hjælpe Babra Ninsiima med at forsørge de mange børn samt mindre beløb i 

størrelsesordenen 500 kr. til at dække præmien til forsikring af børnehjemsbygningerne. 

Sanne og jeg besøgte børnehjemmet i september, hvor det på grund af pandemien husede en 

reduceret skare på 35 børn, mens resten af de førhen 54 var fraflyttet, hvis de var store nok, 

eller sendt hjem til slægtninge, hvis det var muligt. Børnehjemmet havde udfordringer med 

plads og ressourcer under nedlukningerne, hvor børnene ikke kunne opholde sig og spise på 

deres skoler. Høj inflation sidst på året gav yderligere knaphed på mad til børnene, og vi 

valgte derfor at fordoble forsørgelsesbeløbet i december til knap 15.400 kr. Det skal også ses 

i lyset af, at vi havde modtaget donationer, hvor giveren specifikt havde ønsket at tilgodese 

børnehjemmet. Denne ekstra støtte faldt på et tørt sted og blev mødt med stor taknemmelig-

hed. 

 Fjerdemest fyldte uddelingen til faglig uddannelse med lige under 30.000 kr. Det svarer til 

små 13 % af det samlede beløb. Pengene er skudt ind i MBHU’s uddannelsespulje og stam-

mer fra Medarbejdernes Honorarfond i Novo Gruppen. Siden puljens oprettelse i 2017 er 24 

udsatte unge blevet færdiguddannet takket være lån fra den. Den sidste af disse, den unge 

dame Shallot, blev optaget i ordningen senere end de 23 øvrige og afsluttede sin treårige ud-

dannelse som hospitalslaborant (bioanalytiker) i 2021. Cirka 18 af låntagerne har været i en 

form for lønnet arbejde, og 17 påbegyndte i andet halvår af 2021 små månedlige afbetalinger 

på deres lån. Forhold som lavt arbejdsudbud, ringe startløn og arbejdsgiverkrav om selvbe-

talt fornyet oplæring udgør dog store udfordringer for de nyuddannede, og COVID-19-

pandemien har endvidere forstærket disse. Under efterårets besøg mødtes Sanne og jeg i 

Kanungu med fire af de unge, som havde meget svært ved at betale deres gæld til låneord-

ningen, og fik dybere indblik i deres og andres problemer. Mange af dem, der arbejder, er 

beskæftiget inden for byggeri og har ikke permanent arbejde, men ofte kun enkelte dage, og 

har dermed små og ustabile indtægter. De fire hævdede alle at have viljen til at betale tilba-

ge, når der er penge at gøre det af, og både vi og MBHU’s ledere understregede vigtigheden 

af at gøre dette. Tilbagebetalingsevnen blev sidst på året imidlertid yderligere forringet af 

stor inflation, og derfor ophørte de påbegyndte afbetalinger desværre. Det skete til trods for 
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MBHU’s ihærdige forsøg på at fastholde de unge i det gode mønster, så der på et tidspunkt 

kunne blive midler nok i puljen til at yde lån til nye studerende. Mange kvalificerede unge 

stod på spring for at få denne mulighed, og det var baggrunden for, at vi indsendte ansøgnin-

gen til Honorarfonden om penge til en styrkelse af ordningen. Det var glædeligt, at vi i de-

cember modtog bevilling af de ansøgte 30.000 kr. herfra, så der fra begyndelsen af 2022 igen 

kunne opstartes uddannelsesforløb. De to unge mænd Moses og Sylas, som begge har været 

store aktiver for MBHU og er en slags forbilleder, får således lån til toårige ingeniøruddan-

nelser, mens en pige ved navn Prosper kan låne til sin ligeledes toårige uddannelse som sy-

geplejerske/fødselshjælper. Med den nye styrkelse har uddannelsespuljen i alt fået tilført 

181.600 kr. i årene 2017-2021.  

 Årets uspecificerede rådighedsmidler til MBHU stod for den femtestørste uddelingspost. 

Godt 23.500 kr., lidt under 10 % af den uddelte sum, blev sendt fra Støtteforeningen i form 

af to halvårsbeløb til MBHU til afhjælpning af akutte problemer og dækning af aktuelle 

småbehov. Beløbet stillet til rådighed for MBHU i april blev ikke overraskende overvejende 

anvendt til at dække udgifter relateret til COVID-19. Blandt disse var hospitalsregninger, 

omkostninger til transport af syge og døde, begravelsesomkostninger, medicin til isolerede 

patienter, fødevarehjælp til udsatte børn, personlige værnemidler samt desinfektion af byg-

ninger. Grundet den krævende situation, hvor mange forventer hjælp af MBHU, rykkede vi 

på deres forespørgsel udbetalingen af andet rådighedsbeløb frem fra oktober til august. Stør-

stedelen af disse midler blev anvendt på at afhjælpe konsekvenserne af sygdom og ulykker. 

Således måtte mange børn og andre under organisationens vinger behandles i forbindelse 

med større udbrud af influenza mv., et offer for COVID-19 begraves og en trafiktilskade-

kommen indlægges. Der blev også ydet støtte til mentalt handikappede samt fødevarehjælp. 

 Den mindste uddeling var til ReusePads-programmet med knap 16.800 kr., svarende til lige 

over 7 % af de samlede uddelte midler. Igennem denne ordning, som kørte på niende år, støt-

ter sponsorer skolepiger ved, at de bliver forsynet med genbrugelige hygiejnebind. De kan 

derved selv under menstruationen trygt gå i skole og til eksaminer og få fuldt udbytte af sko-

legangen. Selvom den fysiske skolegang i Uganda på grund af COVID-19 var temmelig am-

puteret, har bindene været en stor lettelse for de 510 tilgodesete. Bindene er de lokalt produ-

cerede AFRIpads, og som sponsor finansierer man for blot 50 kr. årsforbrug heraf til to pi-

ger. Man kan ovenikøbet få skattefradrag for sit bidrag.  

Alle de aktiviteter, som jeg lige har redegjort for, forsøger vi jo fra bestyrelsens side også at informe-

re om på foreningens hjemmeside og i de tre årlige nyhedsbreve, som vi laver og udsender til med-

lemmerne. I 2021 overgik vi til at udsende nyhedsbrevet på en ny måde, nemlig i et e-mail-format fra 

udbyderen Mailchimp. Her modtager man en kort, illustreret version af historierne i selve mailen i 

sin indbakke og kan så klikke sig videre til et onlineformat, hvis man vil læse mere uddybende artik-

ler. Dette er gjort i forventningen om, at flere modtagere end før, hvor der skulle åbnes et vedhæftet 

pdf-dokument, ser indholdet. Vi producerer dog også stadig den vanlige, udskrivningsegnede pdf-

udgave af nyhedsbrevet, som kan downloades fra hjemmesiden, hvor alle udgaver fra 2009 til nu 

findes. Vi håber, at læserne synes om tiltaget, og at mailen med nyhedsbrevet ikke ender som spam 

hos alt for mange medlemmer på grund af den nye afsender! 

  

De mange uddelinger, som vi beretter om som ovennævnt, muliggøres jo i stor udstrækning af midler 

fra vore kontingentbetalende medlemmer og gavegivere, der derved er med til at gøre en kæmpe 

forskel, og som vi siger tusind tak! Mange benytter sig af betalingsserviceordningen, hvilket letter 

vor arbejdsbyrde med opkrævning, bogføring og eventuel udsendelse af rykkere. Der var i 2021 59 

betalingsserviceindbetalere, hvorfra der blev modtaget i alt 63.211 kr. Det dækker over kontingent 
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for 119 personer og gave på mindst 200 kr. fra 43 personer. Også mange anvender MobilePay, hvil-

ket folk jo ofte har lige ved hånden, så betalingerne lettere kommer i hus. Naturligvis har vi hertil en 

bagvedliggende bankkonto, som man også kan overføre direkte til. I forsøget på at komme stigende 

gebyrer og andre udgifter til bankens forvaltning af vore penge til livs undersøgte bestyrelsen i det 

forgangne år mulighederne hos andre banker, men det viste sig ikke at være attraktivt at foretage et 

skifte – det er dyrt at være en forening som vores alle steder.  

  

Afslutningsvis vil jeg knytte lidt kommentarer til årets regnskab. Støtteforeningens årsindtægt blev 

med hele 946.717,11 kr. på ny rekordstor, ikke mindst takket være midlerne fra Civilsamfundspuljen 

til IASAD-projektet. Disse udgjorde i 2021 en indtægt på 618.928,85 kr., svarende til årets forbrug 

på projektet, samt et administrationsbidrag til foreningen på 43.325,02 kr. Foruden disse poster mod-

tog foreningen for femte år i træk driftstilskud fra udlodningsmidlerne, hvilket i 2021 beløb sig til 

55.039,90 kr. Dette tilskud anvendes jo til at finansiere udbredelsesinitiativet. Dertil modtog vi som 

nævnt i gennemgangen af uddelingerne en bevilling fra Medarbejdernes Honorarfond i Novo Grup-

pen på 30.000 kr. til uddannelser. De øvrige indtægter stammede fra støttebidrag og kontingenter fra 

medlemmerne, inklusive virksomhedsmedlemmet Unique Furniture A/S. Årets overskud blev på 

78.084,18 kr. og dermed over 43.000 kr. højere end budgetteret. Det skyldes, at uddelingerne eksklu-

sive IASAD-projektet blev mindre end forventet, idet en mulighed for investering i et uafhængig-

hedsskabende projekt hos MBHU endnu ikke var moden i 2021. Der vil i indeværende år blive ar-

bejdet videre med dette, så foreningens efterhånden mange akkumulerede midler kan anvendes for-

nuftigt. Bestyrelsen anser på denne baggrund det økonomiske årsresultat som meget tilfredsstillende. 

Foreningen opfylder fortsat Skattestyrelsens betingelser for at kunne modtage fradragsberettigede 

gaver, idet 303 medlemmer i 2021 betalte kontingent – for første gang med den nye sats på 40 kr. – 

og der indgik bidrag på mindst 200 kr. fra 118 gavegivere. Med håbet om fortsat opbakning her i 

2022 takker vi varmt herfor.           

                                              

MJL 02.05.2022 / GF 2022 


