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ANSATTE I DRC DANSK FLYGTNINGEHJÆLP 
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Agi Csonka, forkvinde for DRC Dansk Flygtningehjælp, bød velkommen til mødet i DRC Dansk 
Flygtningehjælps repræsentantskab og udtrykte glæde over det store fremmøde og det nu var 
muligt at samles uden  Corona  restriktioner. 

Agi bød velkommen til revisionen v/Deloitte, revisionsudvalget v/ Finn  Schwarz  og Michael Bach, 
ærespræsident Andreas Kamm, æresmedlem Stig Glent-Madsen,  Natasha  AI-Hariri, direktør 
DFUNK og forretningsudvalget. 

DRC's ledelse var repræsenteret ved generalsel(retær Charlotte Slente og Anne Mette Barfod,  
Executive Director Finance, Supply Chain  and  Risk.  

Charlotte og Kenneth  Flex,  direktør for DRC Integration indledte mødets tema om " DRC Dansk 
Flygtningehjælps Ukraine Respons." 

DRC har operationelt været til stede i Ukraine siden 1998 og arbejder siden konflikten mellem 
Rusland og Ukraine brød ud 24. februar i år, i 23 af landets 24 regioner. Organisationen 
beskæftiger  ca.  260 medarbejdere, hvoraf de fleste selv er internt fordrevne.  Ca.  14.7. mio. 
mennesker er drevet på flugt mange internt i Ukraine men også i landene udenfor, primært 
nabolandene Polen, Rumænien og Moldova. 

DRC arbejder med: 

• Beskyttelse, juridisk bistand og basale behov: nødhjælp og  cash,  husly, vand og 
sanitet 

• Økonomisk genopretning og levebrød - mulighed for hjælp til selvhjælp 
• Humanitær minerydning 

DRC er en velanskreven samarbejdspartner og implementerer også gennem lokale partnere og har 
som den første internationale ngo underskrevet samarbejdsaftale med ukrainsk beredskabsteam. 
DRC er blevet registreret i Polen og Moldova og venter på den formelle godkendelse i Rumænien, 
registreringen er sket med henblik på at sikre hurtig og effektiv hjælp til mennesker på flugt fra 
Ukraine. 

DRC er også til stede i andre lande i Europa og også der i gang med at opskalere beredskabet i 
forhold til flygtninge fra Ukraine. 

Der er ansat en DRC Ukraine Respons direktør. 

Ikke før i DRC's lange historie har organisationen oplevet så stor en generøsitet fra private 
bidragsydere, fonde, statslige og internationale donorer. 
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Fra dansk side, var Folketinget hurtig til at hastebehandle og godkende en særlov for flygtninge fra 
Ukraine, der giver dem midlertidig beskyttelse i Danmark, uden at de skal søge om 
opholdstilladelse først. Særloven sikrer ukrainerne hurtig adgang til det danske samfund, så de kan 
gå i skole, studere eller arbejde. DRC mener at Særloven var nødvendig for at kunne håndtere de 
mange flygtninge fra Ukraine, men bør tjene som eksempel for andre flygtningegrupper også. 

Indsatsen i Danmark som i kroner og øre beløber sig til  ca.  23.5 mio. DKK (fra bl.a. fonde og 
Udlændingestyrelsen) er fordelt på: 

Indsatser til flygtninge — et par eksempler: 

Styrket støtte og support til frivilliges indsats med modtagelse og direkte hjælp 
Styrket koordinering og organisering af nye frivillige og etablering af nye Ukraine-frivilliggrupper 
Betydelig oprustet rådgivning fra Asylafdelingen, herunder udgående rådgivning på asylcentre og 
andre steder, hvor ukrainere er indkvarteret 

Indsatser til professionelle — et par eksempler: 

Notline til professionelle om psykosocial støtte til udsatte flygtninge 
Håndbøger til lærere og pædagoger om modtagelse og støtte 
Kurser og rådgivning om modtagelse og støtte 

Indsatser til diaspora — et par eksempler: 

Især samarbejde med "Bevar Ukraine", som spiller en ledende rolle i den ukrainske 
paraplyorganisation "Association af Ukrainere i Danmark" 
Koordinering mellem diasporaorganisationer og DRC 
Kortlægning af diasporaorganisationer og deres aktiviteter i Danmark for bedre koordinering og 
informationsdeling 

Efter Charlotte og Kenneths indlæg var der mulighed for at stille spørgsmål. 

Ole Olsen/FN-Forbundet fandt det vigtigt at DRC fortsat bevarer sin position i Danmark, selv om 
det fylder en mindre og mindre del i organisationens samlede billede. Agi bekræftede at hun er 
enig. DRC måtte desværre drosle ned på sine aktiviteter i Danmark pga. det dalene asylansøger 
antal og underskudsgivende integrationsaktiviteter men at DRC prøver at placere sig til at blive en 
langvarig aktør for kommunerne. "Venner viser vej" er et eksempel, som har haft stor positiv 
opmærksomhed også fra Mathias Tesfaye, den tidligere minister for Integration. "Venner viser 
vej"er et samarbejde mellem Røde Kors og DRC Dansk Flygtningehjælp — det personlige møde 
mellem flygtninge og frivillige, der kan gøre en forskel for integrationen. 

Steen Folke/MS fandt det glædeligt at DRC arbejder med partnere. Til dette svarede Charlotte at i 
den netop godkendte DRC Strategi 2025 står lokaliserings-dagsordenen meget centralt. 

Forkvinden takkede Charlotte og Kenneth for et spændende, interessant og aktuelt indlæg. 
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Ad pkt. 1. Valg af dirigent 

Forkvinden foreslog at vælge advokat Finn  Schwarz  og medlem af DRC Dansk Flygtningehjælps 
revisionsudvalg, til dirigent. 

Finn valgt med klapsalver. 

Dirigenten takkede for valget og oplyste, at inden mødet kunne fortsætte, skulle der først tages 
stilling til, om repræsentantskabet var beslutningsdygtigt Jf. DRC Dansk Flygtningehjælps 
vedtægter § 8 stk. 3.:1 repræsentantskabet har hver medlemsorganisation en stemme. De 6 

repræsentanter fra frivilliggrupper og frivilligrådgivninger, der har samarbejdsaftale med Dansk 

Flygtningehjælp, samt medlemmerne af forretningsudvalget har hver en stemme. Der kan ikke 

stemmes ved fuldmagt, men medlemsorganisationerne og de frivillige kan før 

repræsentantskabets begyndelse anmelde en substitut for et medlem af repræsentantskabet, der 

er forhindret i at deltage. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, medmindre andet er 

bestemt i vedtægterne. 

Et fuldtalligt repræsentantskab består af 25 x 1 personer 	25 

+ Forretningsudvalget 	 9 
Frivillignetværket 	 5 

i alt består repræsentantskabet af 	 39 medlemmer 

dvs. der skal være mindst 20 stemmeberettigede medlemmer til stede for at mødet 
er beslutningsdygtigt. 

Ved navneopråb blev det bekræftet, at 33 repræsentanter var til stede dvs. mindst halvdelen af 
samtlige stemmeberettigede repræsentanter, var til stede og dirigenten kunne derfor konstatere 
at mødet var beslutningsdygtig. 

Det følger af DRC Dansk Flygtningehjælps vedtægter § 9, stk. 2 — at repræsentantskabsmødet 
indkaldes af formanden med mindst 2 måneders varsel. Forslag, der af medlemmer af 
repræsentantskabet ønskes behandlet på repræsentantskabsmødet, skal skriftligt være 
formanden i hænde senest 21 dage inden mødet. Senest 14 dage før repræsentantskabsmødet 
skal formanden udsende evt. forslag samt årsrapport og dagsorden med en række faste punkter. 

• Mødet var varslet i  mail  af 28. marts 2022 

• Dagsorden, årsrapport 2021 og bilagsmateriale udsendt på  mail  til repræsentantskabet den 
12. maj 2022. 

Dirigenten konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 

Ad pkt. 2 	Forkvindens mundtlige beretning og godkendelse heraf 

Dirigenten gav ordet til Agi, der aflagde sin mundtlige beretning. 
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"Desværre er der en, der ikke er her i dag," indledte Agi sin beretning. Og den en var Bent 
Melchior, som døde i juli sidst år, 92 år gammel. Bent var et stort og varmt menneske, der fra eget 
liv kendte til betydningen af at blive tvunget på flugt, forlade hus og hjem, venner og familie. Den 
viden valgte Bent bl.a. at bruge på flygtningesagen. Bent var aktiv i DRC Dansk Flygtningehjælps 
arbejde fra starten af 1970'erne herunder også i forretningsudvalget og blev det første udpegede 
æresmedlem slut 90'erne. 

Agi valgte i sin beretning at stille skarpt på Afghanistan, der kæmper med ekstreme vejrforhold 
(kraftig regn og tørke), stigende fødevarepriser og Talibans magtovertagelse i august 2021, der har 
medført nye flygtningestrømme internt såvel eksternt. DRC er stærkt forankret i landet med  ca.  
700 afghanske kolleger, der bl.a. arbejder med minerydning, overvågning- og 
beskyttelsesindsatser og økonomisk støtte. 

En anden konflikt i fokus var fra  Sahel  regionen — grænseområdet mellem Mali, Niger og Burkina 
Faso, der er præget af voldsomme uroligheder, vold og organiseret kriminalitet og 
klimaforandringer. DRC støtter med umiddelbar nødhjælp og mere langsigtede bæredygtige 
projekter, som støtter både flygtninge og de lokale samfund. 

Agi fremhævede at DRC nu har en global strategi  (Strategy  2025) med fokuserede indsatser og 
måling af resultaterne. Et stort arbejde er i gang med at tilpasse organisationen til at kunne udføre 
og leve op til den globale strategi. 

DRC har hjulpet over 8 millioner flygtninge og internt fordrevne i løbet af 2021 og med 
organisationens globale fokus og mangeårige ekspertise, vil DRC også i 2022 sørge for øget 
beskyttelse og bedre inklusion for endnu flere mennesker på flugt. 

2021 var forandringens år for DRC i Danmark, da organisationen desværre var nødt til at afvikle to 
tidligere centrale forretningsområder: Lærdansk og Tolkeservice. Faldende flygtningetal 
kombineret med priser, der var presset helt i bund på de opgaver, der blev udbudt, gjorde at 
beslutningen om at afvikle præcist de to forretningsområder blev truffet. Men DRC Integration i 
Danmark er ikke slut. Fokus bliver fremadrettet på følgende fire områder: Beskæftigelse, Børn & 
Familie, Frivillige og Viden & Udvikling. Agi rettede en stor tak til alle de medarbejdere i DRC 
Integration — både de, der måtte forlade organisationen — og de, der har været med til at forny og 
forankre DRC Integration, som en af Danmarks bedste aktører inden for integration af flygtninge. 

Agi sluttede sin beretning med at sende en stor tak til de fremmødte og sagde bl.a. følgende: 
"Jeg er glad for det store engagement I viser DRC bl.a. ved jeres fremmøde i dag, det er uvurderligt 
for os. Donorerne lægger vægt på at DRC er en professionel organisation, de lægger også vægt på 
at vi er en ngo med en folkelig opbakning, og det er I med til at sikre. Tak for jeres engagement." 

Efter forkvinden havde aflagt sin mundtlige beretning, var der mulighed for at stille spørgsmål til 
beretningen: 

Mette Roerup/MS var bekymret for kvinders basale rettigheder i Afghanistan. Charlotte sagde at 
det er vigtigt at DRC fortsætter sit arbejde i landet også under Taleban, især når vestlige landes 
regeringer også er trukket ud. Vigtigt at DRC er til stede for at tale med politikerne. Charlotte 
havde selv lejlighed til at tale med flere ministre under hendes besøg i Afghanistan i april i år. 
DRC arbejder vedvarende og dedikeret i 18 af Afghanistans 34 provinser og er bl.a. med til at sikre 
at DRC's kvindelige kolleger, kan fortsætte deres arbejde. 
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Fra Vibe Klarup/Amnesty International og Jens Veste rage r/ADRA varder ros til DRC og glæde over 
at det går godt i organisationen også med økonomien. Begge takkede for det gode samarbejde om 
flygtningesagen. 

Efter muligheden for spørgsmål og kommentarer til beretningen, konstaterende dirigenten at 
forkvindens mundtlige beretning er godkendt af repræsentantskabet. 

Beretningen er vedlagt dette referat. 

Ad. pkt. 3 	DRC Dansk Flygtningehjælps årsrapport 2021 

Dirigenten oplyste at årsrapport 2021 var sendt til repræsentantskabet med revisionsudvalget og 
forretningsudvalgets indstilling om godkendelse. 

Fra Deloitte, DRC's eksterne revision, var Henrik Wellejus og Christian Dalmose Pedersen til stede 
for besvarelse af spørgsmål. 

Anne Mette Barfod,  Executive Director Finance, Supply Chain  and  Risk,  gennemgik årsresultatet 
for 2021, som er positivt med 25.4 mio. DKK. De foregående fire år har DRC haft et negativt 
resultat. Den negative spiral er dermed brudt og det er ekstraordinært flot i en tid præget af 
pandemi og afvikling af underskudsgivende aktiviteter i DRC Integration (Lærdansk og 
Tolkeservice.) 
Omsætningen har været lidt lavere end tidligere år og for første gang har DRC's internationale 
arbejde oplevet en svag reduktion. DRC's 5 største landeoperationer er Irak, Yemen, Afghanistan, 
Colombia og Grækenland. Den danske operation havde aktiviteter for 164 mio. DKK, opdelt på 
integrationsfortsættende aktiviteter (65 mio. DKK) og ikke fortsættende på 74 mio. DKK. Lille fald i 
asylaktiviteter. Stigning på 12 mio. DKK på  fundraising,  som primært stammer fra indsamlinger til 
fordel for Ukraine. 
Investeringerne er på  ca.  36 mio. DKK, hvilket er nogenlunde samme niveau som i 2020. 

Egenkapitalen er på 385 mio. DKK og skulle gerne stige svagt de kommende år. 
Forretningsudvalget har en målsætning om at DRC's egenkapital skal svare til 6-10 ugers drift. 
Likviditeten er fornuftig og en anelse højere end de foregående par år. 

DRC hjalp 8 mio. flygtninge og internt fordrevne i 2021 fordelt på forskellige sektorer bl.a. 
beskyttelse,  shelter  og minerydning.  Ca.  6000 frivillige har bidraget med hjælp til, hvad der svarer 
for  ca.  55 mio. DKK. Langt størstedelen af DRC's  ca.  7500 ansatte er lokalt ansatte. 

12022 forventes indtægter på 3 mia. DKK (Ukraine er ikke talt med, så tallet vil ændre sig), 
resultatet før investeringer  ca.  32 mio. DKK og investeringer på  ca.  30 mio. DKK. Nettoresultat på  
ca.  2 mio. DKK. 

Henrik Wellejus, Deloitte, henviste til side 42. i  Annual  Report 2021 og oplyste at revisionens 
konklusion for 2021 er en årsrapport uden bemærkninger. 

Efter Anne Mettes gennemgang var der åbnet for spørgsmål. 

Jens Vesterager/ADRA ønskede DRC til lykke med en flot årsrapport. Han var interesseret i at vide 
mere om DRC's Global  Displacement Forecast  omtalt i  Annual  Report side 24. Charlotte oplyste at 
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Global  Displacement Forecast,  som DRC har udviklet i samarbejde med IBM, primært skal ses som 

et planlægningsværktøj, der kan bruges til at forhindre at fordrivelse finder sted. Kan ikke 

forudsige fx. krigen i Ukraine eller militærkuppet i Myanmar. Mange former for data (Økonomiske, 

sociale, data om klima m.m. vægtes i en algoritme). Global  Displacement Forecast  har en 

fejlmargin på  ca.  10 procent og DRC forventer sig meget at værktøjet. 

Ole Olsen/FN-Forbundet spurgte til, om de stigende fødevarepriser vil få indflydelse på DRC's 

arbejde. Anne Mette svarede at det sandsynligvis vil betyde at DRC kommer til at kunne hjælpe 

færre for de samme penge. 

Dirigenten takkede Anne Mette for gennemgangen og konstaterede med forsamlingens 

billigelse, at DRC Dansk Flygtningehjælps  Annual  Report 2021 hermed var godkendt af 

repræsentantskabet.  

Annual Report 2021  kan  downloades på dre.ngo. 

Ad pkt. 4 	Indkomne forslag 

Dirigenten oplyste, at der ikke var indkommet forslag til dagsordenen. 

Ad pkt. 5 	Udkast til ændringer af DRC Dansk Flygtningehjælps vedtægter 

Dirigenten henviste til det udsendte bilag 5 Indstilling vedr. ændring af DRC Dansk 
Flygtningehjælps vedtægt § 12 stk. 2. Indstillingen var sendt til repræsentantskabet med 

forretningsudvalgets indstilling om at tiltræde ændringen. 

Der var stillet forslag om følgende ændringer i DRC Dansk Flygtningehjælps vedtægter: 

• Valg til forretningsudvalget § 12, stk. 2 suppleres med følgende sætning: 

Hver repræsentant skal ved stemmeafgivningen stemme på det antal kandidater, der er på 
valg. 

• Afsnit om pointmetode bortfalder. Valget af ordinære medlemmer sker ved brug af 
pointmetoden. På stemmesedlen anfører den stemmeberettigede navnene på det antal 
personer, der kan vælges i den rækkefølge den stemmeberettigede helst ser dem valgt. Den 
første kandidat på stemmesedlen får point svarende til det antal personer, der skal vælges, 
det næste kandidatnavn får et point mindre og så fremdeles. Kandidaterne er valgt i den 
rækkefølge, som de ved den efterfølgende optælling har fået point. 

Dirigenten gennemgik ændringerne og spurgte om repræsentantskabet kunne stemme for 

indstillingen. Ingen stemte imod. En enkelt undlod at stemme. 

Dirigenten konstaterede at ovennævnte ændringer af DRC Dansk Flygtningehjælp vedtægter § 

12 stk. 2. var vedtaget. 
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Ad pkt. 6 	Valg af forkvinde 

Dirigenten henviste til det udsendte bilag 6 vedr. Valg af formand/forkvinde for DRC Dansk 

Flygtningehjælp. 

Ifølge DRC Dansk Flygtningehjælps vedtægter § 11 vælges formanden for Dansk Flygtningehjælp af 

repræsentantskabet for en 2-årig periode. Formanden kan vælges udenfor 

medlemsorganisationernes kreds. Jf. § 11 stk.2. Næstformanden indkalder forslag til 

formandskandidater senest to måneder før repræsentantskabsmødet med angivelse af en frist på 

en måned for indgivelse af forslag. 

Brev fra næstformand Kim Simonsen vedr. indkaldelse af formandskandidater blev udsendt på  

mail  den 28. marts. 

Sekretariatet har ikke inden for den angivne frist modtaget forslag om andre kandidater til 

formandsposten. 

Et enig forretningsudvalg indstillede at Agi Csonka genvælges som forkvinde for DRC Dansk 

Flygtningehjælp for endnu en toårig periode. 

Repræsentantskabet bakkede op om forretningsudvalgets indstilling. 

Agi Csonka genvalgtes herefter som forkvinde for DRC Dansk Flygtningehjælp for en toårig 

periode. 

Ad pkt. 7 	Valg af tre medlemmer til forretningsudvalget 

Dirigenten henviste til det udsendte bilag 7 og informerede om, at der skulle vælges tre ordinære 

medlemmer til forretningsudvalget for 2 år. 

Ifølge DRC Dansk Flygtningehjælps vedtægter § 12 stk. 2 skal kandidater, der ønsker at stille op til 

valg til forretningsudvalget, senest 3 uger før repræsentantskabsmødets afholdelse fremsende 

skriftlig motivation og CV til sekretariatet. Der er dog mulighed for at stille op på selve mødet, hvis 

der ikke er kandidater nok. 

FØlgende havde meddelt deres kandidatur: 

Juliane Marie Neiiendam (indstillet af Kvinderådet — genopstiller) 

Bettina Bach — (indstillet af de frivillige — genopstiller) 

Kim Simonsen (indstillet af HK — genopstiller) 

Alle havde inden for fristen på de ovenfor anfØrte 3 uger tilsendt skriftlig motivation og CV til 

sekretariatet. Dette materiale var udsendt sammen med dagsordenen og øvrige bilag til møde i 

repræsentantskabet. 

Dirigenten spurgte, om repræsentantskabet kunne godkende at Juliane, Bettina og Kim blev 

genvalgt til DRC Dansk Flygtningehjælps forretningsudvalg for endnu en toårig periode. 
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Repræsentantskabet godkendte at Juliane Marie Neiiendam (Kvinderådet), Bettina Bach (de 

frivillige) og Kim Simonsen (HK) genvælges til DRC Dansk Flygtningehjælps forretningsudvalg for 

endnu en toårig periode. 

Dirigenten Ønskede de valgte til lykke med valget. 

Steen Folke/MS spurgte til, om DRC gØr noget for at få flere kandidater til at stille op til 

forretningsudvalget? Agi sagde at det var en lidt svær balance, når der var kandidater nok, men at 

hun vil overveje at fremhæve det mere, når indkaldelsen til det årlige repræsentantskabsmøde 

udsendes. 

Ad pkt. 8 	Valg af statsautoriseret revision 

Forretningsudvalget havde indstillet at Deloitte vælges som statsautoriserede revisorer for de 

næste to år. 

Deloitte blev fØrste gang valgt i 2018. 

Dirigenten konstaterede at repræsentantskabet godkendte at Deloitte genvælges som ekstern 

revision for DRC Dansk Flygtningehjælp for 2 år. 

Ad. pkt. 9 	Valg af to personer til revisionsudvalget 

Stig Glent-Madsen, landsdommer i Viborg, tidligere formand for DRC Dansk Flygtningehjælp 2008-

2018 og æresmedlem, forestod behandlingen af pkt. 9. 

Stig henviste til bilag 9, hvor forretningsudvalget indstiller at Michael Bach, statsautoriseret revisor 

(Mellemfolkeligt Samvirke) og Finn  Schwarz,  advokat (Det JØdiske Samfund i Danmark) genvælges 

til revisionsudvalget for de næste 2 år. 

Repræsentantskabet godkendte indstillingen og Michael Bach og Finn  Schwarz  dermed genvalgt 

til DRC Dansk Flygtningehjælps revisionsudvalg for 2 år. 

Ad pkt. 10 Kontingentsatser 2023  

Dirigenten henviste til bilag 10 og konstaterede, at forretningsudvalget indstiller, at rammen for 

kontingent til DRC fortsætter uændret for 2023. 

Da der ikke var forslag til ændring af indstillingen, konstaterede dirigenten, at kontingentet 

fortsætter uændret for 2023. 

Ad pkt. 11 Fastsættelse af repræsentantskabsmøde 2023. 

Repræsentantskabsmødet i 2023 finder sted onsdag den 31. maj kl. 17. 

9 
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Ad pkt. 12 Eventuelt 

Intet til eventuelt. 

Ad pkt. 13 Afslutning ved Agi Csonka 

Forkvinden fik ordet og takkede repræsentantskabet for et godt møde og mindede om, at forslag 
til, hvordan samarbejdet mellem DRC og organisationens 25 medlemsorganisationer kan gøres 
mere værdiskabende, er varmt velkomne og kan fx ske ved at sende en  mail  til enten Agi selv eller 

til sekretariatet. 

Agi takkede DRC's medarbejdere for en kæmpe indsats i 2021, revisionen og sine kolleger i 

forretningsudvalget. Sluttelig blev Finn takket for også dette år at have ledt et godt 
repræsentantskabsmøde. 

Klapsalver og buffet. 

Mødet sluttede kl. 19.30. 

København den 15. juni 2022. 

Finn chwarz 

Dir'.;ent 

~- 'i , I F: ~~ z b, -,-, ~ 
Gitte Busk Grønbech 

Referent 
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