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Bestyrelsens beretning
UDARBEJDET AF BESTYRELSESFORMAND NADEEM NIWAZ

Den organisatoriske udvikling


Nyt organisationsudvalget, så dette nu består af bestyrelsesformanden, menigt
bestyrelsesmedlem, sekretariatschef, international programkoordinator samt alle
udvalgslederne.



Sekretariatet skal fokusere på at være et mere servicerende, kvalitetssikrende og
coachende enhed i vores frivilligorganisation med ansvar for at implementere
politikker og strategier vedtaget af bestyrelsen



De forskellige snit mellem bestyrelse, sekretariat, udvalg og arbejdsgrupper er
endnu ikke klart defineret, men vil være noget som det nye organisationsudvalg
arbejder videre med i den kommende periode.

Fysiske rammer og sekretariat


Erhvervelse og indretning af et selvstændigt lejemål på Blågårsgade 51



To nye ansættelser i sekretariatet, nemlig ny international
programkoordinator og ny økonomiansvarlig



Bestyrelsen vurder løbende om der er behov for flere ressourcer for, at
nå vores indsamlingsmål, strategiske prioriteringer og målsætninger
samt konkrete opgaver og aktiviteter vedtaget i de årlige
handlingsplaner.



Dette sker stadig inden for en samlet økonomisk ramme, der opfylder
vores politik om maksimal 10% i administration.

International Strategi 2020


Den Internationale Strategi 2020 er stadig under implementering.



DM-Aid efterspørger stadig flere dygtige frivillige projektledere, der
kan være med til, at løfte opgaven med projektimplementering og
kapacitetsopbygning af vores samarbejdspartnere.



Internationalt Projektudvalg (IPU) og sekretariat er desuden stadig i
gang med, at udvikle procedure, dokumentationsmaterialer,
rapporteringsformater samt indgåelse af partnerskabskontrakter med
udvalgte NGO’er.



Vellykket partnerskabsseminar i Dubai i efteråret med deltagelse af i
alt 5 partnere fra Tyrkiet, Uganda, Somaliland, Indien og Afghanistan
finansieret via en CISU-ansøgning

International Strategi 2020


Kritisk gennemgang og evaluering af nuværende partneres
kapacitet og strategi for at vurdere om de lever op til DM-Aid’s
Internationale Strategi 2020



DM-Aid har stoppet partnerskaber med i alt fem partnere i
Marokko, Kenya, Zanzibar, Pakistan og Bangladesh ligesom vi er i
færd med, at finde nye partnere i både eksisterende og nye
samarbejdslande.



Strategien er stadig at løfte kvaliteten af partnerskaberne i færre
lande med en tættere monitorering og opfølgning.

Det økonomiske resultat for 2018


Indsamlet ca. 17 mio. kr.



Der er blevet brugt ca. 9 % i administration og ca. 3 % til at dække
fundraising-udgifter. Vi har en erklæret politik om ikke at bruge mere end
10 % på administration i løbet af et år.



Fordeling af nødhjælpsmidler på indsatsområder fremgår af figuren

Vision, mission og strategiske mål 2020


Fokus på flg. strategiske mål:
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

4)

Engagerende og nytænkende kampagner med flot og professional grafik

5)

Administrativt og kvalitativt forbedrede partnerskaber



Bestyrelsen har dog igangsat en ny organisatorisk strategiproces, hvor
ovenstående hovedtiltag evalueres og evt. ændres eller suppleres med
nye strategiske mål der rækker længere ud i fremtiden.



Bestyrelsen vil løbende give en status på dette arbejde på de
kommende årlige generalforsamlinger.

Den organisatoriske og økonomiske
vision 2020


DM-Aid fastholder sin økonomiske vision der skal sikre en vækst på ca.
15% i gennemsnit om året med en samlet basisindsamling på omkring 17
mio. DKK i 2020.



Bestyrelsen vil på næste generalforsamling fremlægge forslag til en ny
økonomivision, der rækker længere ud i fremtiden



Fortsat fokus på at styrke alle led i vores organisation lige fra bestyrelse,
sekretariat, udvalg, lokalgrupper og arbejdsgrupper ved hele tiden at
opsøge og inddrage de rette faglige kompetencer i vores
nødhjælpsarbejde.

Den organisatoriske og økonomiske
vision 2020
Økonomisk vækst - vision 2020
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Handlingsplan og budget for 2019


Bestyrelsen har vedtaget en årlig handlingsplan for 2019 der både er
omfangsrig og ambitiøs.



Forventet indsamling 17.7 mio. kr. i alt og 14.7 mio. kr. i basisindsamling



Heraf institutionel fundraising ca. 5,1 mio. kr. af indsamling i alt

