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Bestyrelsens beretning 



I 2016-2017 har der bl.a. været fokus på:  

 

 Det organisatoriske projekt 

 

 Udlandsstrategi 2020 

 

 Den økonomiske vision 

Året det gik  



 

• 3 bestyrelsesmedlemmer blev til 7.  

 

• DM-Aid valgte i 2016 at placere ledelsesansvaret hos en enkelt leder i 

sekretariatet frem for tidligere to for, at placere ledelsesansvaret for 

medarbejdere og frivillige samt den fortsatte organisatoriske udvikling mere 

entydigt.  

 

• I den forbindelse blev titlen som Generalsekretær nedlagt og erstattet med 

titlen som Udviklingschef og titlen som Sekretariatsleder blev erstattet med 

titlen Sekretariatschef.  

 

• Desuden blev der ansat en International Programkoordinator med ansvar for 

DM-Aid’s programmer og projekter i vores samarbejdslande.  

 

• Sidst men ikke mindst blev stillingen som Administrations- og 

Økonomiansvarlig styrket ved tildeling af et større timeantal.  

 

• Der blev desuden udarbejdet jobbeskrivelser for alle ovenstående stillinger 

med klare beskrivelser af roller, arbejdsopgaver og ansvar.   

 

 

Det organisatoriske projekt 



Sekretariatschef  

Signe Ejerskov 

 
Bestyrelse 

Nadeem Niwaz (Formand) 
Babar Baig (Næstformand) 

Siham Bachiri (Medlem) 
Hashim Shaikh (Medlem) 
Nadia Qureshi (Medlem) 

Kenneth Virkelyst Nielsen (Medlem) 
Mohammed Peter Helnæs (Medlem) 

 

Administration 
og Økonomi 

Samavia Ahmad 

 
International 

Programkoordinator 
Kenneth 

Abdulrehman Emde 

 

 
 

Studenter/ 
Praktikant(er) 

 
 

 

 
 
 
 

Udviklingschef 
Abdul Wahid 

Pedersen 
 
 
 

 

Det organisatoriske projekt 



 

• 2016 var også året hvor vi besluttede at udarbejde en udlandsstrategi frem 

mod 2020 for DM-Aid. Strategiarbejdet blev igangsat primo 2016 med 

forventet vedtagelse af bestyrelsen i marts 2017.  

 

• Strategien skal hjælpe DM-Aid med i højere grad at professionalisere og 

kapacitetsopbygge vores NGO-partnere gennem projekter og støtte fra 

frivillige projektansvarlige tilknyttet DM-Aid. 

 

• Behovet for en udlandsstrategi skal også ses i lyset af vores ønske om en 

større søgning af institutionelle offentlige og private kasser og fonde til 

projekter i vores samarbejdslande.  

 

• Udlandsstrategien skal desuden hjælpe os med at prioritere de lande vi 

ønsker at arbejde i fremadrettet gennem opstilling af relevante kriterier og 

krav for samarbejdet samt øge transparensen gennem en endnu tættere 

opfølgning, monitorering og rapportering af projekter gennem flere frivillige 

projektansvarlige.  

 

 

Udlandsstrategi 2020  



• Bestyrelsen arbejdede videre med implementering af ny økonomivision frem 

mod 2020 for DM-Aid med fokus på flg. strategiske hovedtiltag: 

  

1. Fortsætte opbygning af organisatorisk struktur og øge antal frivillige 

2. Opskalere fundraising gennem eksterne foreninger og events 

3. Ansøgninger til institutionelle offentlige og private kasser og fonde 

 

• Ovenstående 3 strategiske ”håndtag” vil være vejledende for de årlige 

handlingsplaner og budgetter frem mod 2020.  

 

• Skal understøtte DM-Aid økonomiske vision der skal forsøge at fastholde en 

gennemsnitlig økonomisk vækst på ca. 15% om året med en samlet 

basisindsamling på omkring 17 mio. DKK i 2020.  

 

• Strategien lægger desuden op til at øge antal ansatte i sekretariatet der i dag 

svarer til ca. 3 fuldtidsansatte. 

 

• Fortsat fokus på at styrke alle led i vores organisering lige fra bestyrelse, 

sekretariat og arbejdsgrupper med de rette faglige kompetencer.      

Økonomivision 2020 



2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

10% 3,6 4,0 4,4 4,8 5,3 5,8 6,4 7,1 7,8 8,6 9,4 10,4

15% 3,6 4,2 4,8 5,5 6,3 7,3 8,4 9,6 11,1 12,8 14,7 16,9

Basisindsamling - resultat 3,6 4,7 5,9 5,8 6,1 8,4 8,4
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Økonomisk vækst - vision 2020  



• Bestyrelsen har vedtaget en årlig handlingsplan for 2017 der både er 

omfangsrig og ambitiøs.  

 

• Vi har store forventninger til at vi kan gennemføre mange gode fundraising-

kampagner og events sammen med et styrket sekretariat og de mange 

frivillige ildsjæle der til dagligt knokler for DM-Aid og skabe et endnu bedre 

økonomisk resultat fremover.  

 

Tak for året der gik!  


