
 



 
 

 

 

 

 

  

 

Om Dansk Forum for Mikrofinans 
Dansk Forum for Mikrofinans et fagligt netværk af danske NGOer, virksomheder og institutioner, 

der arbejder med mikrofinans i udviklingslande.     

     Netværket blev stiftet i oktober 2009 og har 53 medlemsorganisationer. Dansk Forum for 

Mikrofinans' formål er at styrke kapaciteten i den danske mikrofinans-sektor, udøve 

fortalervirksomhed samt at skabe debat og opmærksomhed omkring mikrofinans i Danmark. 
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2011 – så kom der gang i debatten!  
 

Dansk Forum for Mikrofinans har nået de mål, der blev sat ved etableringen i 2009. På en række 

områder har vi gjort det endnu bedre, hvad bl.a. vores 17 netværksgruppemøder for henholdsvis 

mikrofinansinstitutioner og spare/lånegrupper vidner om. Nyhedsbrevet og hjemmesiden har fået 

tilgang af læsere og besøgende og medlemstallet har holdt sig på et højt og stabilt niveau på 53 

organisationer og finansielle institutioner. 

Generelt tager jeg det som udtryk for, at der er behov for et forum, der samler interessenter på 

området, og som samlet kan bidrage til, at sektoren med tiden kan indtage en rolle, der kan 

sammenlignes med, hvad der er tilfældet i vore nabolande. 

Når det er sagt må man imidlertid konstatere, at 2011 også var året, hvor kedelige - men i den virkelige 

verden uundgåelige - hændelser, kombineret med mere eller mindre seriøs kritik, fik mange til at tvivle 

på værdien af mikrokredit og -opsparing. Efter en årrække med stort set udelukkende positiv omtale af 

mikrofinans fremkom fra 2008 eksempler på mikrofinansinstitutioner, der blev kritiseret såvel ud fra 

politiske og religiøse som reelt økonomiske forhold. I 2011 kulminerede kritikken, dels på baggrund af 

hændelserne i Bangladesh, dels som følge af stærk tendentiøs fremstilling af virkeligheden i medierne. 

Det er tankevækkende, hvordan en tilsvarende vurdering af den makrofinansielle virkelig ville have 

taget sig ud. En global finanskrise med efterfølgende ledighed og fattigdom, en bankkrise efterladende 

en masse almindelige mennesker med katastrofale tab, og en Europæisk statsgældskrise, som vi endnu 

ikke kender konsekvenserne af.  

Der er brodne kar i alle lejre, men relativt har mikrofinanssektoren klaret sig mange gange bedre, end 

hvad man har formået på makroplan. Derfor er der også en ganske klar - og måske uheldig - tendens 

til, at mikrofinansen bliver overtaget af makroinvestorer. Afkastet er ganske enkelt bedre, fordi 

ulandenes mikrovirksomheder kan leve med en væsentlig højere rente, end tilfældet er i vores del af 

verden. 

Som sagt på årsmødet den 12. januar byder 2012 på udfordringer, både for sektoren og for forummet. 

Vi skal genskabe den fulde tillid til mikrolån og -kredit ved at fokusere på forbrugerbeskyttelse og 

ansvarlig mikrofinans. Udviklingsministeren har ved sin tiltrædelse fokuseret på det enkelte 

menneskes rettigheder, og ligesom man har ret til mad og vand og uddannelse og ordentlige varer på 

hylderne, har man også ret til redelige muligheder for opsparing og kredit. Det vil vi gerne samarbejde 

med Udenrigsministeriet om. Bindeledet mellem ministeriet og forummet er civilsamfundsstrategien, 

og her vil vi arbejde for, at initiativer i forhold til mikrolån og mikrokredit bliver accepteret som 

oplagte redskaber til styrkelse af civilsamfundet. Endeligt er det vores mål at gøre Dansk Forum for 

Mikrofinans levedygtigt, også når det statslige tilskud engang bortfalder . 

Vi er kommet for at blive! 

Christian Kruse, Formand for Dansk Forum for Mikrofinans 
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ÅRETS HOVEDRESULTATER OG AKTIVITETER 

 

Fokus på fortalervirksomhed 
I november måned udgav Dansk Forum for Mikrofinans i samarbejde med Dansk Missionråds 

Udviklingsafdeling (DMR-U) en vejledning i arbejdet med spare/låne-grupper og fortalervirksomhed. 

Vejledningen er forfattet af DFMs næstformand, Kristine K. Pors, og blev præsenteret ved et meget 

velbesøgt tredages kursus. 

Fortalervirksomhed og kapacitetsudvikling af civilsamfund er bærende elementer i 

civilsamfundsstrategien men i den internationale debat om mikrofinans er det et nyt og i stor 

udstrækning ubehandlet emne. Den innovative vinkel på udviklingsarbejdet omkring mikrofinans 

skabte derfor en del interesse blandt danske NGOer, og der var stor tilmelding til tredagskurset. 

Vejledningen vakte også stor interesse i European Microfinance Platform som udsendte et særligt 

nyhedsbrev til sine 135 medlemsorganisationer og nationale netværk udelukkende med fokus på 

vejledningen.  

 

Forløbet havde i høj grad fokus på arbejdet i Syd, og for at understrege relevansen af dette, fløj Dansk 

Forum for Mikrofinans en international ekspert ind fra Bangladesh, så han kunne forestå 

undervisningen ved workshoppen. Hr. Dayal Chandra Paul, der også havde bidraget til vejledningen 

med sit konkrete arbejde fra Bangladesh, delte ud af sine mere end 20 års erfaring fra feltarbejde med 

spare/låne-grupper og fortalervirksomhed, og han formåede, i fællesskab med Kristine K. Pors, at 

gennemføre workshoppen på et både praktisk og fagligt højt niveau. 

Gruppefoto fra kurset i civilsamfundsudvikling og spare/låne-grupper. 
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Tom Heinemann 
I slutningen af 2010 havde Tom Heinemanns dokumentar, ”Fanget i Mikrogæld” premiere i Norge og 

den 31. januar 2011 kom den danske version på TV. Det var samme aften som Forummets årsmøde, og 

vi fik derfor Tom Heinemann med som gæst så han kunne krydse klinger med Ole Dahl  Rasmussen, 

daværende formand for. Krydsilden blev ledet af Jann Sjursen, generalsekretær for Caritas Danmark. 

Det blev en livlig debat og startskuddet til en ny bølge med offentlig debat om værdien af mikrofinans.  

DFM kom på TV, radio, i aviser og fik stor eksponering på internettet.  Debatten om mikrofinans har 

givet mindst 7 invitationer til konferencer i miljøet hos bl.a. CBS, MS og Merkur, hvor sekretariatsleder 

og bestyrelsen holdt oplæg og var i krydsild med Tom Heinemann. En spændende proces i medierne 

og offentligheden, men DFM ville gerne have haft en mere velfunderet faglig debat, og desværre fik 

mange, der måske ellers aldrig hører om mikrofinans, sagen galt i halsen.   

Netværksgrupper  
2011 blev året hvor Dansk Forum for Mikrofinans’ netværksgrupper blev lanceret og udviklet. 

Netværksgrupperne opstod, fordi flere personer udtrykte et behov for at diskutere og dele erfaringer, 

samt for at give deltagerne en platform for dybere læring, samarbejde og inspiration.  

I løbet af året har MFI-netværksgruppen og spare/låne-netværksgruppen hver afholdt otte møder, 

hvor mange forskellige emner er blevet behandlet på et både praktisk og højt fagligt niveau. Forummet 
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fik tilknyttet en netværksassistent, som stod for udviklingen af det mest hensigtsmæssige format for 

møderne, og en manual for arbejdet med netværksgrupper blev udviklet.  

MFI-netværket har bl.a. diskuteret evalueringer af MFIer, initiativer om ansvarlig mikrofinans 

(Microfinance Transparancy og SMART Campaign) og organisationsstrategi med udgangspunkt i et 

oplæg af Strømmestiftelsen i Norge. Spændende oplæg om organisationernes arbejde med mikrofinans 

blev leveret af Cykler til Senegal, Dansk Mongolsk Selskab, Dansk Flygtningehjælp, Andelskassen 

Oikos og Vedvarende energi. 

Hos spare/låne-netværket har møderne bl.a. handlet om kobling mellem spare/låne-grupper og 

banker, tilpassede VSLA-modeller, bevillingskriterier fra Projektrådgivningen, evaluering af 

spare/låne-gruppeprojekter, særligt udsatte grupper og der er blevet givet input til arbejdet med 

spare/låne-grupper og fortalervirksomhed. 

Både små og store organisationer er repræsenteret i de to grupper, og fælles for dem begge er desuden 

det præmis, at deltagerne bestemmer indholdet og ofte selv holder oplæggene. Herved sikres en 

naturlig, løbende udvikling af grupperne gennem en høj grad af relevans og et højt fagligt niveau. 

Grundkurser  
En stor del af Forummets virke omhandler træning, udvikling og videndeling på et meget specialiseret, 

fagligt niveau. I det forgangne år har der dog også været rig mulighed for at snuse lidt til 

mikrofinansen selvom man ikke har den store erfaring inden for feltet. 

I starten af juni måned afviklede Forummet et tredages grundkursus i mikrofinans i praksis, ligesom 

det i samarbejde med Projektrådgivningen blev til to aftenkurser i mikrofinans i oktober. Ved disse 

kurser deltog folk med meget forskellige baggrunde, hvilket understreger mikrofinansens brede appel 

og potentiale. Undervisningen på kurserne stod Christian Sørensen fra Adra, Jes Colding fra MyC4, og 

Jens Ole Pedersen fra Maj Invest for, og de tre meget erfarne undervisere sørgede for at komme godt 

omkring de mange forskellige aspekter af mikrofinansen, samt at besvare de mange spørgsmål som de 

interesserede deltagere stillede. 

Jens Ole Pedersen fra Maj Invest underviste deltagerne ved grundkurset i at yde støtte til mikrofinansinstitutioner. 



 

 

5   

 

 

MEDLEMSAKTIVITETETER  

 

2011 har på medlemssiden været endnu et begivenhedsrigt år for Dansk Forum for Mikrofinans. 

Forummet har afviklet intet mindre end ni workshops, et seminar, tre fyraftensmøder, et kursus og to 

større debatmøder, 17 netværksgruppemøder med en fast gruppe af deltagere der diskuterer skiftende 

temaer, et tredages kursus om fortalervirksomhed, aftenkurser i samarbejde med Projektrådgivningen, 

en ordinær generalforsamling samt syv bestyrelsesmøder.  

Sammenlagt har der været 834 deltagere ved disse forskellige arrangementer i 2011, hvilket især 

skyldes de mange debatarrangementer. Til sammenligning var antal deltagere i 2010 548. Udviklingen 

i antallet af deltagere under de forskellige aktivitetsformer er især et udtryk for, at DFM har valgt at 

fokusere på dybere erfaringsbaseret læring blandt medlemmerne gennem længere kurser og 

netværksgrupper for øvede. I 2010 var fokus især på træning gennem korte workshops for begyndere.  

 

Årsmøde med livlig debat 
Den 31. januar 2011 mødte omkring 30 deltagere op til Dansk Forum for Mikrofinans’ årsmøde, der i 

denne omgang bestod af både generalforsamling, årsmøde, open-space seminar og debat omkring Tom 

Heinemanns dokumentar ”Fanget i mikrogæld”.  

På generalforsamlingen blev der valgt en ny bestyrelse og en ny formand. På open-space seminaret var 

fokus på at skabe nye idéer for Forummets fremtidige aktiviteter. Her fik deltagerne lov at diskutere 

mulige interesseområder, mens de nød en let middag. Til slut blev dørene åbnet for endnu 30 

interesserede, der kom for at deltage i debatten mellem journalisten Tom Heinemann og DFMs 

afgående formand, Ole Dahl Rasmussen. Debatten startede med, at deltagerne så den Tv-

transmitterede premiere på Tom Heinemanns dokumentar ”Fanget i mikrogæld” på storskærm. Det 

blev en aften med nye ansigter i bestyrelsen, talrige ideer til fremtidigt arbejde og en livlig debat om 

muligheder og risici i arbejdet med mikrofinans. 
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Publikationer  
Som dansk videnscenter for mikrofinans, har det også i 2011 været målet for DFM at udvide 

ressourcekataloget, så rådgivning, vejledning og information om mikrofinans er velbeskrevet og let 

tilgængeligt for interesserede. Derfor har året også budt på fem publiceringer, hvoraf fire ses her:  

 

Alle udgivelserne er blevet til i et samarbejde mellem forfattere, medlemmer, bestyrelse, og sekretariat, 

og kan desuden downloades via ressourcedatabasen på www.mikrofinans.dk.   

Et af Dansk Forum for Mikrofinans’ vigtigste indsatspunkter er åben, seriøs debat og 

fortalervirksomhed, for at fremme mikrofinansens muligheder og omdømme. I løbet af 2011 har 

Forummet aktivt forsøgt at påvirke debatten både internt i sektoren, og eksternt i den brede 

offentlighed. Forummet her derfor også i 2011 udviklet sin egen pressestrategi for at styrke indsatsen. 

Sektorrapport og Sam Daley-Harris 
Den 28. marts 2011 lagde CBS lokaler til præsentationen af DFMs 

analyse af den danske mikrofinanssektor. Over 70 interesserede 

var mødt op for at blive introduceret til undersøgelsen, samt for at 

høre oplæg fra bl.a. norske Norad og Danida, men især én person 

trak deltagere til. Formanden for Microcredit Summit Campaign, 

Sam Daley-Harris, var nemlig fløjet til København for at give sit 

syn på fremtiden for mikrofinans som et socialt ansvarligt værktøj 

til fattigdomsbekæmpelse. 

Arrangementet bød udover Sam Daley-Harris’ oplæg også på 

indspark fra Lone Søndergaard, der havde forestået DFMs danske 

sektoranalyse, mens Anniken Esbensen fra Norad gav et 

tilsvarende oplæg fra et norsk perspektiv. Desuden kommenterede 

DFMs Peter Blum Samuelsen, og en af Danidas seniorrådgivere, 

Jørn Olesen, også på emnet, og var således med til at skabe en 

grundig og nuanceret gennemgang af fremtiden for mikrofinans, 

særligt i et dansk perspektiv. Sam Daley-Harris var under sit besøg 

desuden i dansk TV angående kritikken af mikrofinans.   

 

Sam Daley-Harris var et af 
trækplastrene, da DFM lancerede den 
danske sektoranalyse. 

http://www.mikrofinans.dk/
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Retningslinjer og grundkurser  
Henover tre kursusdage arbejdede i alt 25 deltagere med de grundlæggende principper i mikrofinans, 

både når det drejer sig om spare/låne-grupper og MFIer. Kurset var samtidig en lancering af 

Forummets trykte publikation ”Microfinance Guidelines” og undervisningen tog udgangspunkt dette 

materiale.  

På kursets første dag gav Jes Colding fra MyC4, en generel introduktion til mikrofinans, og fortalte 

endvidere om fortalervirksomhed og ansvarlig mikrofinans. Den følgende dag stod Jens Ole Pedersen 

fra Maj Invest, for undervisningen, der primært omhandlede finansiering og støtte til MFIer, og på den 

tredje og sidste dag underviste Christian Sørensen fra ADRA om formidlerrollen gennem linking og 

fremme af spare/låne-grupper.   

Kurset gav deltagerne en masse viden om ”dos and donts” i mikrofinans samt inspiration til deres 

videre arbejde, og fik desuden en evalueringskarakter på 4.6 ud af 5, med på vejen. 

Værdikædeworkshop 
D. 15. juni 2011 lagde IBIS lokaler til en workshop om værdikædefinansiering. 22 deltagere var mødt 

op for bl.a. at høre oplæg fra FDB og Toms, der begge arbejder med værdikæder som en del af deres 

produktporteføljer og dertilhørende CSR-strategier. 

 

Udover de to CSR-oplæg bød dagen også på en mere generel undervisning i arbejdet med værdikæder 

og finansiering. Undervisningen stod mikrofinanskonsulent Jes Colding for, og her fik deltagerne rig 

mulighed for at spørge ind til de mere tekniske aspekter af dagens tema. Også evalueringen af denne 

workshop var helt i top (karakteren 5 ud af 5). 

 

Brian Sønderby Sundstrup gav workshopdeltagerne et indblik i FDBs arbejde med værdikæder. 
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Workshop om mikrofinans og empowerment 
I samarbejde med Kønsnet afviklede Dansk Forum for Mikrofinans en workshop om mikrofinans og 

empowerment, som også var en opfølgning på de meget velbesøgte arrangementer med Linda Mayoux 

i 2010. Gennem en debat mellem Rachel Sigalla, der har skrevet en afhandling om kvinders identitet, 

læring og mikrofinans i Tanzania, og Heidi Friis Jakobsen, der har skrevet speciale om mikrofinans og 

empowerment og senere har fungeret som Country Director for Maple Uganda, fik deltagerne lov at 

veje fordele og ulemper ved workshoppens tema.  

 

Kritikken af mikrofinans 
Et af årets varmeste emner var journalisten Tom Heinemanns dokumentar ”Fanget i mikrogæld”, der 

blev lanceret i vinteren 2010/2011. Dokumentar-filmen bragte stor opmærksomhed om mikrofinans, 

både på godt og ondt, og den førte desuden til flere debatmøder, artikler og kommentarer i diverse 

medier. Dansk Forum for Mikrofinans bød diskussionen velkommen, og kombinerede bl.a. årsmødet i 

slutningen af januar måned med et afsluttende møde hvor Toim Heinemann og DFMs daværende 

formand, Ole Dahl Rasmussen debatterede dokumentarfilmen og mikrofinans generelt.  

Den tiltrædende formand Christian Kruse var i 2011 meget aktiv i debatten og har bl.a. været i Norge 

som del af et ekspertpanel der kommenterede på mikrofinansens muligheder i fremtiden. I den 

forbindelse besøgte han også Strømmestiftelsen, som er en stor spiller i mikrofinansbranchen 

internationalt, for at høre om deres erfaringer med Norad. Christian Kruse stillede desuden op til et 

kæmpe arrangement på Rysensteen Gymnasium med 600 deltagere, hvor han talte om mikrofinans.  

Sekretariatsleder Peter Blum Samuelsen stillede ligeledes op til en krydsild med Heinemann hos 

Mellemfolkeligt Samvirke, for at tilbagevise mange af dokumentarens kritiske påstande, og han holdt 

desuden et oplæg ved Merkur Andelskasses om samme emne.  

 

Rachel Sigalla gav et kritisk oplæg omkring mikrofinansens mulige indflydelse på kvindens rolle i familien og samfundet. 
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Fortalervirksomhed 
DFM har i 2011 holdt eller været hovedtaler på 12 åbne offentlige arrangementer med 581 deltagere. 

Forummet har som en del af sin fortalervirksomhed søgt at distribuere de nye publikationer blandt 

medlemmer og nye kursusdeltagere. Hertil har udsendelse af pressemeddelelser til de større danske 

nyhedsmedier, og nyhedsbreve til knap 600 læsere været en del af pressevirksomheden.  

Også på det politiske niveau har DFM markeret sig, bl.a. ved at indgå i en dialog med daværende 

Udviklingsminister Søren Pind. Hertil kommer deltagelse ved flere debatmøder omkring den nye 

udviklingspolitik – en indsats der senere er blevet fulgt op ved overgangen til den nye regering. Også 

her har DFM nemlig været i skriftlig dialog med Udviklingsministeren for at sikre mikrofinansens rolle 

i det fremtidige danske udviklingsarbejde. 

Mikrofinans for danskere  
Dansk Forum for Mirofinans har i 2011 påbegyndt et samarbejde med mikrofinansnetværk fra Sverige 

og Norge, der ønsker at dele erfaringer, viden og kompetencer med henblik på at introducere 

mikrofinans i de nordiske lande. Formand Christian Kruse har i den forbindelse besøgt både Norge og 

Sverige, for at deltage i fælles møder og for at stifte nærmere bekendtskab med de allerede 

eksisterende pilotprojekter.  

Udgangspunktet for hele projektet er et ønske om at udvikle integrationen af invandrere på de 

nordiske arbejdsmarkeder - et mål der primært skal nås gennem kapacitetsopbygning, videndeling og 

fortalervirksomhed, herunder et tæt samarbejde med finansielle institutioner og kommuner.  

De nordiske mikrofinansnetværk har i 2011 søgt og fået midler fra Nordplus til et fælles nordisk møde 

om mikrofinansens muligheder i de nordiske lande, som Dansk Forum for Mikrofinans er vært for i 

2012.  

 

 

 

 

Peter Blum Samuelsen holdt oplæg om ”Fanget i Mikrogæld”s kritiske påstande ved Merkur Andelskasses årsmøde. 
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Partnerskaber  

 

Dansk Forum for Mikrofinans er medlem af European Microfinance Platform (e-MFP), og har igen i 

2011 deltaget i paraplyorganisationens årlige mikrofinanskonference. I starten af november måned 

rejse formand og næstformand, Christian Kruse og Kristine K. Pors til Luxembourg for at netværke og 

hente inspiration hjem til Danmark. Konferencen havde i 2011 særligt fokus på udsatte grupper, 

herunder bl.a. handicappede personer. På konferencen var næstformanden og forfatter til 

vejledningen om fortalervirksomhed i stand til at diskutere emnet med bl.a. Roy Mersland som lavede 

undersøgelsen af den danske mikrofinans sektor i 2007.  

Dansk Forum for Mikrofinans har, udover at deltage i den årlige konference, også bidraget til det 

fælles europæiske mikrofinansarbejde ved at dele og formidle den netop udgivne vejledning i arbejdet 

med spare/låne-grupper og fortalervirksomhed i e-MFPs internationale nyhedsbrev som modtages af 

135 organisationer og mikrofinansnetværk i Europa.  

 

Hjemmeside og kommunikation  

 

Udvikling af hjemmeside 
I løbet af 2011 er flere funktioner kommet til Dansk Forum for Mikrofinans’ hjemmeside. Nu kan man 

f.eks. tilmelde sig Forummets arrangementer elektronisk via kalenderfunktionen, ligesom der nu 

indsamles flere oplysninger om de mikrofinansinteresserede personer der tilmelder sig nyhedsbrevet. 

Debatforummet var også gavnligt, især da debatten om ”Fanget i mikrogæld” stod på sit højeste. Her 

findes en samling af de vigtigste indlæg under debatten. Ressourcedatabasen bliver desuden løbende 

opdateret og udvidet, så hjemmesiden kan bruges som et online bibliotek for dansk mikrofinans. 

I øjeblikket er flere fremtidige tiltag på tegnebrættet, herunder bl.a. en bedre oversigt over 

medlemmernes mødeaktiviteter, deres mikrofinansprojekter osv. Dette vil forhåbentlig gøre det 

nemmere at knytte personlige relationer og udnytte Forummet som et stærkt fagligt netværk i det 

fremadrettede arbejde med mikrofinans. 

Nyhedsbreve 
Ligesom i 2010 har Dansk Forum for Mikrofinans også i år løbende udsendt nyhedsbreve med indhold 

om de vigtigste nyheder inden for dansk og international mikrofinans. Yderligere 70 personer 

tilmeldte sig nyhedsbrevet på hjemmesiden, så det samlede antal modtagere nu er oppe på 585. 

Modtagerne af nyhedsbrevet tæller både medlemmer og ikke-medlemmer. 

I 2011 er frekvensen dog øget en smule, så der nu udsendes et nyhedsbrev hver måned. Modtagerne af 

nyhedsbrevene er derfor sikre på altid at modtage friske og interessante nyheder om hvad der rører sig 

inden for mikrofinansen.  
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Medlemmer 

 

I løbet af 2011 har Dansk Forum for Mikrofinans bevaret det høje medlemsantal, og kan endda notere 

en lille fremgang på tre ekstra medlemmer sammenlignet med 2010, så Forummets medlemsliste nu 

tæller 53 betalende organisationer. Medlemssammensætningen er uændret fra 2010 og består af en 

god balance mellem små og store NGOer, offentlige institutioner og private virksomheder.  

 

 

8 medlemmer er ophørt, heraf 3 virksomheder, 4 mindre NGOer og 1 institution medens ingen større 

NGOer er ophørt. Til gengæld vil Forummet gerne byde velkommen til 1 ny større NGO, SOS 

Børnebyerne, 4 mindre NGOer, Maternity Worldwide, Aktion Børnehjælp, All in fact, Wakasa.dk, 5 

nye virksomhedsmedlemmer, FDB, Nordeco, Als Research, Hapitat Aps og BYR GRUPPEN ApS, og 1 

institution, Center for Samfundsansvar.  Vi er glade for at Forummet stadigt har et stigende antal tæt 

tilknyttede medlemmer:  
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Figur 2: Medlemssammensætning 
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Figur 3: Medlemmernes involvering 
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Dansk Forum for Mikrofinans’ medlemsliste 
 

Adra Danmark FAHU Fonden 
AfriVenture Consulting FDB 
Aktion Børnehjælp FIC 
All in fact Folkekirkens Nødhjælp 
Als Research FØB 
Andelskassen JAK Slagelse GES Investment Services 
Andelskassen Oikos Ghana Venskabsgrupperne 
ANIN Habitats ApS 
AXIS IFU 
Baptistkirken i Danmark Ingeniører uden Grænser 
BYR GRUPPEN ApS International Aid Services 
BØRNEFonden International Børnesolidaritet 
CARE Danmark Kvindernes U-landsudvalg 
Caritas Danmark Maj Invest 
Center for Samfundsansvar Maternity Worldwide 
CSI Consulting Merkur Andelskasse 
Copey ApS MyC4 
Cykler til Senegal Nordeco 
Danmission Plan Danmark 
Danske Bank Group Projektrådgivningen 
Dansk Flygtningehjælp Rockwool Foundation 
Dansk Handicap Idræts-forbund Seniorer uden Grænser 
Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling SOS-Børnebyerne 
Dansk Mongolsk Selskab Vedvarende Energi 
Dansk Ugandisk Venskabsforening Wakasa.dk 
Dantan 360- Students for Sustainability 
Development Advisors  
 

 

 

Økonomi og ledelse  

 

Regnskab  
Det reviderede regnskab for 2010 og 2011 fremgår i hovedposter som nedenfor. Den største del af 

aktivitetsudgifterne gik til faglig bistand og koordinering idet fokus var på netværksgrupper, hvor en 

særlig ressourceperson bl.a. blev hyret til at igangsætte arbejdet. Samtidig ses det, at der i 2011 brugtes 

færre penge på større konferencer og bred faglig formidling. Forummet fik i årets løb godkendt en 

budgetrevision samt en ekstrabevilling på 30.796 kr. så det samlede tilskud fra NGO-Forum, som igen 

får midlerne fra Udenrigsministeriet, udgjorde 578.196 kr., hvilket er næsten det samme som 

opstartsåret 2010.  

 



 

 

13   

 

 

 

Regnskabet i hovedtal 
 

 

2010 
 

2011 

Indtægter   

Tilskud fra NGO-Forum 600.423,00 581.596,00 

Renteindtægt  139,98 65,73 

Gebyr, kursusdeltagelse  4.200,00 6.900,00 

Kontingent medlemskab  11.750,00 14.100,00 

Andre bidrag 0 1.369,00 

Indtægter i alt 616.512,98 604.030,73 

   

Udgifter   

Workshops, seminarer og konferencer  86.546,49 54.368,74 

Tværgående undersøgelser og studier  54.652,39 44.081,25 

Faglig formidling 44.217,89 26.009,50 

Faglig og koordinerende støtte 370.187,94 400.694,98 

Andre udgifter 4.668,67 20.542,00 

Revision 0 13.000,00 

Administration 7% (Caritas) 39.219,14 39.108,75 

Udgifter i alt 599.492,52 597.805,22 

   

Ultimo beholdning 17.020,46 6.225,51 
 

Menneskene bag 
Forummet ledes af en bestyrelse på i alt 8 personer fra følgende organisationer: CARE Danmark 

(formand), DMR-U (næstformand), Folkekirkens Nødhjælp, Dansk Flygtningehjælp, Andelskassen 

Oikos, Maj Invest (Microfinance Partners), Dansk Mongolsk Selskab og VedvarendeEnergi. Desuden 

indgår tre suppleanter fra ADRA Danmark, Development Associates, og Cykler til Senegal.  

Det daglige arbejde udføres af forummets sekretariat bestående af sekretariatsleder Peter Blum 

Samuelsen, kommunikationsmedarbejder Morten Kraemer, som erstattede Lisbeth Dolberg i april, og 

netværksassistent Lotte Lund. Men ingen af aktiviteterne kunne gennemføres, uden medlemmernes 

stærke initiativ og deltagelse i invitation af talere, udvikling af publikationer, værtskab for udenlandske 

talere etc.  
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