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Referat fra forretningsudvalgets møde 19. august 2020 

Til stede 
Fra forretningsudvalget: 
Agi Csonka, formand 
Bettina Bach 
Ibrahim Hakizimfura 
Juliane Marie Neiiendam 
Kim Simonsen  
Peter Kellermann Brandorff 
Rasmus Larsen Lindblom  
Marina Janell, observatør, forkvinde for DFUNK 
 
Fra sekretariatet: 
Charlotte Slente, generalsekretær 
Anne Mette Barfod, CFO 
 
Afbud 
Sophie Rytter 

Dagsorden 

 Punkter  Indhold 

1) Godkendelse af dagsorden  Beslutning Bemærkninger til dagsorden 

2) FU seminar 13.-14. 
november 
v/ Agi Csonka 

Drøftelse Mundtlig orientering. 
FU drøfter udvalgets forslag til hovedtemaer og 
orienteres om det praktiske i forbindelse med 
seminar 13.-14. november. 

3) Repræsentantskabsmøde 
19. august 
v/ Agi Csonka 

Drøftelse FU gennemgår kort dagsordenen for 
Repræsentantskabsmødet. 

4) Meddelelser fra Formanden 
og evt. skriftlig orientering 
fra udvalg 
v/ Agi Csonka 

Orientering  

5) Eventuelt  Underskrifter på en række papirer. 
 

Ad 1) Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen kunne godkendes som ovenfor. 
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Ad 2) FU seminar 13.-14. november 
Agi Csonka fremlagde udvalgets forslag til emner for seminaret og præsenterede fakta om tid og sted. 

Der var forslag om mulige eksterne oplægsholdere, som søges indarbejdet i programmet. 

 Beslutning: Forretningsudvalget behandler udkast til program på seminaret på næste møde 14. 
september 2020. 

Ad 3) Repræsentantskabsmøde 19. august 
Forretningsudvalget gennemgik kort dagsordenen for Repræsentantskabsmødet. 

Ad 4) Meddelelser fra Formanden og evt. skriftlig orientering fra udvalg 
• Reorganisering af HQ pågår 

Generalsekretæren og EMT er påbegyndt fase 1 af reorganiseringen af DRC, hvor der alene 
fokuseres på HQ. Anden fase vil se på såvel lande- og regionalt niveau. Denne del vil også basere sig 
på den nye strategi 2025 og en analyse af processer i DRC. 
Det er målet at sikre en effektiv samlet organisation, der kan have det nødvendige økonomiske 
råderum til at sikre både operativ tilstedeværelse og udvikling / innovation. 

• Beirut, Libanon eksplosion 
DRCs landedirektør i Libanon, Rickard Hartmann, rapporterer at alle DRC medarbejdere er i 
sikkerhed efter den voldsomme eksplosion i Beirut den 4. august. 
Situationen følges tæt, og DRC har fået støtte på 2,8 mio. DKK fra Danida til at yde humanitær 
assistance til de mest sårbare grupper påvirket af eksplosionskatastrofen. 
DRC vil særligt have fokus på beskyttelse af de mest sårbare grupper gennem psykosocial 
førstehjælp og akutte økonomiske tilskud samt støtte til at dække akutte livsredende behov 
gennem samarbejde med DRC lokale partnere i Beirut. Samtidigt er der foretaget en omfattende 
vurdering i de mest berørte områder i hovedstaden med fokus på at yde økonomisk tilskud til 
genetablering af små butikker.  
Da mange forlader Beirut, arbejdes der på at udvide den humanitære assistance i eksisterende 
programområder (Bekaa, Akkar, Tripoli).  
Koblet med den eksisterende økonomiske krise samt konsekvenser af COVID-19, vil DRC fokusere 
på at afhjælpe den sekundære betydning, eksplosionen i Beirut vil få for Libanons flygtninge og 
værtssamfund. 

• ECHO Ex-Ante – Godkendelse af DRC som fortsat samarbejdspartner 
DRC får en samlet score på 9/10 og ingen enkelt-scorer under 4/10, hvilket er minimumsniveau.  
Det konkluderes således af revisorerne, at DRC er egnet til at indgå en partnerskabsaftale med 
ECHO. 

Ad 5) Eventuelt 
Formand Agi Csonka takkede Rasmus Larsen Lindblom for sit store engagement i og bidrag til arbejdet i 
Forretningsudvalget og Revisionsudvalget. Rasmus blev valgt til Forretningsudvalget i 2017 og har valgt at 
udtræde at forretningsudvalget, da han har skiftet job.  
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FU møder i 2020 
FU/5 14. september kl. 15-18 

FU/6  13.-14 november (seminar) 

FU/7 7. december kl. 15-18 
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