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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 57 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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Formandens forord 
 

Mikrofinans var i 2011 et varmt emne, som udover mediernes bevågenhed også medvirkede til, at 

Dansk Forum for Mikrofinans oplevede en fantastisk tilslutning omkring vores konferencer og 

oplysningsaktivitet. . I 2012 er vi vendt tilbage til et mere naturligt niveau, men - som det fremgår af 

årsrapporten - fortsat drevet af en vedvarende interesse blandt vores medlemmer for udvikling af 

mulighederne for opsparing og ansvarlig kreditgivning for den store del af verdens befolkning, som det 

etablerede finansielle system ikke anser for ”bankable”.  

Med udløbet af vores 3-årige periode med finansiering fra Udenrigsministeriet gennem NGO-Forum 

var 2012 året, hvor vi fra bestyrelsen måtte koncentrere os om dels at evaluere det hidtidige forløb, 

dels på den baggrund at overveje mulighederne for at søge om midler til fortsættelse af Forummets 

virke. 

Som beskrevet her i rapporten viste evalueringen både tilfredshed med Forummets aktiviteter gennem 

de forløbne år og opbakning bag en fortsættelse. Som jeg ser det, er DFM kendetegnet ved i meget høj 

grad at bidrage til konkret opbygning af kapacitet hos medlemmerne, såvel gennem kurser og 

bilaterale relationer, som ved kontakter til internationale ressourcer og udgivelse af nyttige og 

innovative guidelines. 

Med baggrund i evalueringens konklusioner og den generelle opbakning fra medlemmerne besluttede 

bestyrelsen at søge midler til en fortsættelse af Forummets virke. I erkendelse af, at finansiering kun er 

et af de nødvendige redskaber for at skabe vækst og beskæftigelse, valgte vi at udbrede konceptet til at 

omfatte virksomhedsetablering, indgåelse i værdikæder, jobskabelse og markedsadgang. 

Jeg vil ikke her gå i detailler, kun konstatere, at NGO-Forum efter en lidt vanskeligt gennemskuelig 

proces valgte at afslå ansøgningen. 

Uanset dette afslag er det bestyrelsens opfattelse, at DFM har medlemmernes opbakning til en 

fortsættelse, om end det må ske på et lavere aktivitetsniveau. Det er mit håb, at generalforsamlingen 

vil give mandat hertil, og at vi med egne og forhåbentlig også eksterne midler kan fortsætte vores 

bestræbelser for udbredelse af ansvarlig mikrofinans til gavn for vækst og beskæftigelse i den fattige 

del af verden. 

 

Christian Kruse 

Formand for Dansk Forum for Mikrofinans   
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ÅRETS HOVEDRESULTATER OG AKTIVITETER 

 

Linking  
Udover evaluering og ny ansøgning, har det forgangne år 

haft ét, overskyggende tema: ”Linking”. Linking som i 

koblingen mellem spare/låne-grupper, og mere etableret 

finansiering leveret af f.eks. MFIer. Som disciplin er det et 

forholdsvist uudforsket område inden for mikrofinans, og 

det kan derfor være svært at finde tilstrækkelig vejledning 

og best practice når man selv ønsker at løfte sit 

spare/låne-gruppeprojekt til en større skala. 

Netop denne problemstilling er tydelig for en del danske 

NGOer, der hovedsageligt arbejder med spare/låne-

gruppetilgangen til mikrofinans. Når gruppen fungerer 

godt, og har gjort det over en længere periode, kan det 

videre udviklings-perspektiv ofte være svært at realisere. 

Her er ekstern kapital afgørende for, at gruppens 

medlemmer kan få adgang til lån i den størrelse, der giver 

mening i deres virksomheder. 

For at komme denne problemstilling til livs, blev en 

arbejdsgruppe bestående af medlemmer fra begge DFMs 

netværksgrupper nedsat, og der blev samtidig lavet en 

aftale med den amerikanske forsker, Ron Severson fra University of Oregon. I samarbejde med Søren 

Jeppesen fra CBS fik han til opgave at forfatte en guide om emnet, mens arbejdsgruppen skulle levere 

kritisk input samt case beskrivelser til at understøtte undersøgelsen. 

 

Arbejdet med gennemgang af eksisterende international litteratur, udviklingen af retningslinjer og 

færdiggørelsen af cases etc. tog det meste af sommeren og efteråret, men ved DFMs tre-dages kursus i 

netop linking af spare/låne-grupper og ekstern finansiering, var guiden klar til præsentation. Her 

underviste Severson og Jeppesen de fremmødte deltagere, mens udvalgte caseforfattere også deltog for 

at illustrere de mange pointer. Kurset endte med at modtage en gennemsnitlig evalueringskarakter på 

4,6 ud af 5. 

 

 

 

 

 

 

Mia Neumann fra Dansk Flygtningehjælp illustrerer spare/låne-gruppepraksis ved 
DFMs tre-dages linkingkursus i december 2012. 
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Evaluering 
En af de helt centrale begivenheder for DFM i 2012, var udarbejdelsen af en evaluering af Forummet. 

Evalueringen havde til formål, at analysere de foreløbige 2½ års levetid og herved skabe klarhed om, 

hvilken retning netværket skulle bevæge sig i, i fremtiden. For at få friske og uvildige øjne på sagen, 

blev Søren Jeppesen fra Copenhagen Business School hyret til opgaven, der varede det meste af foråret 

og sommeren. 

Evalueringen var baseret på både kvantitative og kvalitative data, idet medlemmerne blev opfordret til 

at besvare et spørgeskema samt at sætte lidt tid af til et personligt interview. Det gjorde en stor del af 

DFMs meget aktive medlemsbase heldigvis, så Jeppesen havde et solidt datagrundlag at bygge sine 

konklusioner på. I august 2012 kunne han derfor præsentere den endelige evaluering, der bl.a. 

indeholdt en række konkrete forslag til DFMs fremtidige virke. 

Hovedfundene i evalueringen var bl.a., at Forummet bør videreføres i en form der minder om den 

eksisterende, men at man især skulle være opmærksom på at indarbejde ønsker og behov fra de tæt 

tilknyttede kernemedlemmer, da det i høj grad var dem der var med til at drive netværket fremad. 

Jeppesen konkluderede desuden, at DFM med fordel kunne arbejde på at integrere forskellige former 

for ekstern finansiering i driften af Forummet. Alle fundene er blevet taget til efterretning, og 

indarbejdet i den videre udvikling af DFM. 

 

Ansøgning  
Evalueringen blev det endelige bevis på det behov og den interesse, som rigtig mange mennesker og 

organisationer fortsat udviser for mikrofinans. Det var derfor åbenlyst, at en ny ansøgning skulle 

sendes af sted til NGO Forum, i håb om at Forummet kunne fortsætte arbejdet med at styrke den 

danske sektor. 

DFMs bestyrelse arbejdede i mange måneder på at definere det fokus, der skulle danne grundlag for 

den nye ansøgning, og her spillede medlemmernes feedback fra evalueringen naturligvis en stor rolle. I 

forhold til de videre strategiske muligheder blev det derfor besluttet, at DFM skulle udvide fokusset, så 

det i fremtiden ville favne om indkomstskabende aktiviteter i et bredere perspektiv. Her skulle 

mikrofinans fortsat være en vigtig komponent, ikke mindst for at bygge videre på den viden og de 

kompetencer som netværket havde genereret i den foreløbige projektperiode. 

Bestyrelsesmøder førte til en konceptnote, der blev sendt i høring hos alle medlemmer for deres 

respons. Dette tema blev bekræftet i evalueringen og gennem en overvældende positiv respons fra 

medlemmerne på konceptnoten. 39 kommentarer blev modtaget, 58 tilkendegivelser om nyt/fortsat 

medlemskab hvoraf 49 desuden tilkendegav at de gerne vil deltage aktivt i f.eks. arbejdsgrupper til 

udvikling af publikationer eller gennemførelsen af kurser og konferencer.  

Konceptnoten blev sendt til NGO forum som indstillede konceptnote til godkendelse og 

videreudvikling i en fuld ansøgning til behandling i december 2012. Her blev det, noget uforståeligt, til 

et afslag, der bl.a. blev begrundet med et uklart fokus. Den afviste ansøgning betyder derfor, at DFMs 

fremtid nu er uvis, og skal diskuteres ved det kommende årsmøde i marts 2013. 
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MEDLEMSAKTIVITETETER  

 

2012 har været præget af tre dominerende aktiviteter: Evalueringen af Forummet, hele 

ansøgningsprocessen og selve linking-temaet inkl. udvikling af guide med 8 store casestudier og kurset 

med den amerikanske forsker, Ron Severson. Alle tre aktiviteter har krævet mange ressourcer og har 

involveret megen skriftlig interaktion med medlemmerne, hvilket har været lærerigt for alle parter.  

På trods af alle disse involverende læringsprocesser var der i 2012 stadig behov for regulære 

seminarer, workshops og netværksgruppemøder. I løbet af året afviklede DFM et seminar, en 

konference, fem workshops, 11 netværksmøder, to fyraftensmøder, en generalforsamling, et årsmøde 

samt syv bestyrelsesmøder.  

Kritikken af mikrofinans skabte i 2011 en meget stor debat og oplysningsaktivitet, som også i stor grad 

var båret af fællesarrangementer med andre netværk og organisationer med interesse for aktualiteten. 

Antal deltagere i netværksgruppemøder faldt lidt medens træningsaktiviteten steg en smule siden 

2011, idet der især var stor interesse for grundkurserne sommeren 2012.  

 

 

Årsmøde 
Godt 40 mikrofinansinteresserede personer var mødt op til Dansk Forum for Mikrofinans’ årsmøde 

hos Folkekirkens nødhjælp d. 12. januar. Her kunne de bl.a. høre Roy Mersland tale om 

mikrofinansens fremtid, og diskutere det kommende års indsatsområder. 

Forummets formand, Christian Kruse, indledte årsmødet med en opsummering af det forgangne år, og 

fremhævede her især, at Forummet gennem opnåelse af de opstillede mål havde fundet fodfæste, og at 

den registrerede aktivitetsvækst var et tydeligt tegn på Forummets berettigelse. 
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Herefter gav han ordet videre til Roy Mersland, der havde taget turen fra Norge, for at holde et oplæg 

om udviklingen inden for mikrofinans, og hvilken rolle den danske sektor kan spille i fremtiden. Han 

kom bl.a. ind på, at en af de vigtigste udfordringer i fremtiden bliver at styrke de fattiges ikke-

finansielle færdigheder. Han pointerede desuden, at langt de fleste MFIer bliver drevet med en klar 

overvægt af lokal kapital, og at det i fremtiden også vil være vigtigt for den danske branche, at se 

nærmere på områder som bl.a. værdikæder, livelihoods, savings programs og iværksættertræning. 

 

 

Som afslutning på årsmødet indgik deltagerne i åbne gruppediskussioner om de vigtigste 

indsatsområder for Forummet i 2012, men også i en større og mere generel debat om, hvilken retning 

Forummet skal bevæge sig i fremtiden, og på hvilket niveau. Alle deltagernes inputs blev således taget 

med videre, og har bl.a. indgået som vigtig sparring til udarbejdelsen af den nye ansøgning. 

 

Grundkursus i mikrofinans 
Mikrofinans er et omfattende felt, der kan være svært at overskue som nybegynder. Som en naturlig 

del af DFMs erklærede målsætning om at udbrede kendskabet til mikrofinans, afholdt Forummet 

derfor også et grundkursus i mikrofinans i 2012. 

Flere end 30 personer var tilmeldt kurset, og udover at kunne snuse lidt til emnet på en uforpligtende 

måde, fik de mulighed for at lære de grundlæggende principper af tre meget erfarne undervisere. Det 

var nemlig Christian Sørensen fra ADRA Danmark, Jes Colding fra JKC Consult og Gregory Thys, 

tidligere MicroRate Africa der førte deltagerne ind i mikrofinansens verden. 

 

 

Roy Mersland giver sit bud på mikrofinansens fremtid ved DFMs årsmøde 2012. 
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Kurset tog udgangspunkt i de retningslinjer, som DFM udviklede og publicerede i 2011. Her lægges 

især vægt på aktørernes roller som beskytter, leverandør og formidler. Rent tematisk behandlede 

deltagerne derfor de forskellige roller på hver af grundkursets tre dage, og fik derfor bedre mulighed 

for at komme til bunds i rollernes muligheder og udfordringer. 

Kurset endte i øvrigt med at få en evalueringskarakter på 4,2 ud af 5. 

 

Nordisk mikrofinans 
I 2011 startede et fælles nordisk mikrofinansprojekt, med deltagende netværksorganisationer fra 

Norge, Sverige og Danmark. Formålet med samarbejdet er at dele erfaringer, viden og kompetencer 

med henblik på at introducere mikrofinans i de nordiske lande. 

Forløbet er fortsat ind i 2012, hvor DFMs formand, Christian Kruse, bl.a. har været i Sverige for at 

deltage i en workshop. I 2013 skal både Norge og Sverige afvikle lignende workshops, og herigennem 

skal det nordiske netværk udvikle metoder og struktur. 

I første omgang er det nordiske netværk finansieret af en bevilling fra Nordplus, men det egentlige mål 

på længere sigt er at få adgang til midler fra EU, så socialt og finansielt ekskluderede personer i 

Norden kan få adgang til mikrofinans. 

 

Generalforsamling 
På forhånd var årets ordinære generalforsamling et arrangement der lagde op til forandringer. En ny 

bestyrelse skulle vælges, nye vedtægter skulle vedtages og en ny kurs for Forummets fremtidige virke 

skulle diskuteres. Inden alt dette, gennemgik formand Christian Kruse dog det forgangne års forløb. 

Deltagerne så tilbage på det forgangne DFM-år med stor tilfredshed, og tog desuden hul på mange af 

de overvejelser der skulle gøres med henblik på fremtiden. Senere gennemgik sekretariatsleder Peter 

Gruppefoto fra første dag ved grundkurset i mikrofinans. 
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Blum Samuelsen desuden Forummets aktiviteter i relation til den, på det tidspunkt, netop udgivne 

årsrapport for 2011. 

De to vigtigste punkter på dagsordenen for generalforsamlingen, var vedtagelse af nye vedtægter og 

valg af ny bestyrelse. Pga. erfaringer fra generalforsamlingen i 2011 havde bestyrelsen foreslået en 

række vedtægstændringer, der alle blev vedtaget enstemmigt. En af ændringer betød bl.a., at man nu 

kan blive medlem af Forummet som enkeltperson. 

 

Inden hele arrangementet blev rundet af med en let anretning, skulle valget til bestyrelsen afvikles. 

Medens Mia Neumann og Vagn Rasmussen valgte at træde ud modtog alle de siddende 

bestyrelsesmedlemmer og suppleanter genvalg, hvorfor Christian Sørensen blev eneste nye medlem af 

bestyrelsen. Han har tidligere fungeret som suppleant, men indgår nu i selve bestyrelsen. Hertil blev 

Kristina Grosmann Due valgt ind som suppleant. 

FAU-seminar 
I november måned afviklede DFM i samarbejde med Foreningen af Danske Ulandsforskere (FAU) et 

større seminar omkring den private sektors rolle i fremtidens mikrofinans. Her blev både kritikken af 

mikrofinans og muligheden for at NGOer kan arbejde med den markedsbaserede tilgang i udvikling 

taget op til debat, og to internationale oplægsholdere sørgede for en skarp vinkling af temaerne. 

Frank Lusby fra Action for Enterprise talte især om ”Markets for the Poor (M4P)”, og gav eksempler på 

hvordan hans egen organisation arbejder med en markedsbaseret tilgang, hvor NGOer facilitere bedre 

vilkår for mikrovirksomhed og iværksætteri blandt fattige ved at hjælpe og samarbejde med strategiske 

markedsaktører. 

Før Frank Lusbys oplæg, talte Ruth Stewart fra University of London og University of Johannesburg 

om den senere tids kritik af mikrofinans og de impactdiskussioner der primært har ligget til grund for 

kritikken. Ruth Stewart gav eksempler fra en lang række forskningsprojekter, og konkluderede bl.a., at 

mens der både findes eksempler på succeser og fiaskoer, så mangler der stadig at blive forsket mere i  

De fremmødte ved DFMs generalforsamling diskuterer de foreslåede vedtægstændringer. 
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hvilke faktorer der er udslagsgivende for hvor og hvornår mikrofinans virker som værktøj til 

fattigdomsbekæmpelse. I alt var ca. 50 deltagere mødt op på Copenhagen Business School for at tage 

del i konferencen. 

 

Investeringskonference 
Finansiering og investering i mikrofinans er et tema der bliver stadigt mere aktuelt. Torsdag d. 22. 

november 2012 afholdt DFM derfor en konference der satte emnet under lup, og her blev de knap 90 

fremmødte deltagere præsenteret for oplæg fra både NGOer, Danida, ratingindustrien og det private. 

Indledningsvis gav dagens ordstyrer, Ole Dahl Rasmussen fra Folkekirkens Nødhjælp, sit besyv med 

omkring de fremtidige udfordringer som investeringstemaet bringer med sig, hvilket bl.a. betød et 

fokus på CSR og double-bottom scorekeeping. 

Herefter tog Gregory Thys, tidligere MicroRate Africa, over og fortalte om den globale udvikling inden 

for industrien, med et særligt blik på investeringsvolumen.  

Gregory gav ordet videre til Jens Ole Pedersen, der som Head of Microfinance Partners hos Maj Invest 

har det overordnede ansvar for investeringer i mikrofinans for over en halv milliard kroner. Jens Ole 

gav denne torsdag helt konkrete eksempler på hvordan danske pensionskasser gennem Maj Invest 

griber investeringsprocessen an. 

Inden Ole Dahl Rasmussen igen fik ordet for at runde arrangementet af med en paneldebat, tog Jørn 

Olesen fra Danida over, for at give Udenrigsministeriets syn på sagen. Jørn Olesens oplæg forholdt sig 

både til Danidas egen rolle i investeringsprojekter, og til det generelle danske engagement i 

mikrofinans og de faktorer der spiller ind når det kommer til ansvarlig investering. 

 

 

Ruth Stewart giver sit oplæg om impact og kritikken af mikrofinans. 
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Paneldebatten med de tre oplægsholdere og Ole Dahl Rasmussen som ordstyrer gav de mange 

fremmødte deltagere mulighed for at stille mere specifikke spørgsmål om emnet, hvilket da også blev 

udnyttet.  

 

Publikationer  
Det er et erklæret mål for Dansk Forum for Mikrofinans, at være dansk videnscenter for mikrofinans. 

Derfor arbejdet Forummet ihærdigt på at udvide den ressourcebase som medlemmer og andre 

interesserede kan tilgå, for at blive klogere på mikrofinans. 

Også i 2012 var der gang i Forummets egne udgivelser, idet der blev udgivet tre egenproducerede 

publikationer. Mere specifikt var der tale om ”Årsrapport 2011”, ”Evaluering af Dansk Forum for 

Mikrofinans” og ”Linking Savings and Loan Associations to External Financing”.  

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

ressourcepersoner, caseforfattere og sekretariat, og kan desuden downloades via ressourcedatabasen 

på www.mikrofinans.dk.  

 

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

fortalervirksomhed, for at fremme mikrofinansens muligheder og omdømme. I løbet af 2012 har 

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

offentlighed.  

Et udsnit af de fremmødte ved investeringskonferencen. 

http://www.mikrofinans.dk/
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Publikationer og dialog med Udviklingsministeren 

DFM har udgivet flere rapporter og undersøgelser i løbet af 2012, der alle er blevet uddelt til forskellige 

organisationer for at udbrede kendskabet til både organisation og mikrofinans som sådan. Hertil har 

udsendelse af pressemeddelelser til de større danske nyhedsmedier, og nyhedsbreve til over 500 

læsere været en del af pressevirksomheden. 

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

Udviklingsminister, Christian Friis Bach. I forbindelse med udviklingen af Danidas nye 

udviklingsstrategi har det været vigtigt for Forummet, at være proaktive omkring strategiens 

udformning og mikrofinansens rolle heri. DFM har derfor korresponderet med Udviklingsministeren 

op til den umiddelbare præsentation af strategien, og efterfølgende indgivet et høringssvar i den 

officielle proces.  

Møde med CGAP og Udenrigsministeriet 

Fredag d. 7. september var direktøren for CGAP, et videnscenter for mikrofinans nedsat af 

Verdensbanken, i Danmark for at besøge Udenrigsministeriet. Repræsentanter fra DFM blev inviteret 

med, for at diskutere den nuværende og fremtidige situation i mikrofinanssektoren. 

Som et led i bestræbelserne på at skabe bedre vilkår for de danske mikrofinansaktører indgår Dansk 

Forum for Mikrofinans med jævne mellemrum i dialog med Udenrigsministeriet, for konstant at 

bidrage til, og være opdateret på, den danske policy-situation. Det var derfor en kærkommen mulighed 

for at bidrage og høre det seneste nye, da DFM i september måned blev inviteret til møde med 

Udenrigsministeriet og Tilman Ehrbeck, direktør for CGAP. 

Ehrbeck præsenterede CGAPs (videnscenter for mikrofinans nedsat af verdensbanken) holdning til 

fremtidens perspektiver og udfordringer for udviklingen og reguleringen af sektoren. DFMs 

repræsentanter kunne notere sig, at Ehrbeck bl.a. havde nogle spændende og nye vinkler på debatten 

om effekten af mikrofinans, og at han desuden nævnte, at spare/låne-grupper ikke var deres fokus. 

Ehrbecks oplæg kastede en interessant diskussion af sig, og den åbne dialog lover godt for det videre 

samarbejde med Udenrigsministeriet. 

Oplysning internt i miljøet 

En stor del af formålet med fortalervirksomhed er at skabe bedre rammer for mikrofinansen på 

policyniveau. Det er for DFM dog også en prioritet at oplyse om mikrofinansens muligheder internt i 

NGO-miljøet, og det har især sekretariatsleder Peter Blum Samuelsen været garant for i 2012. 

Ved Andelskassen Oikos’ generalforsamling i april måned fik han ordet, så han kunne give sit besyv 

med omkring mikrofinansens udvikling på globalt plan, og hvilke muligheder der lå i fremtiden for 

branchen generelt. 

Lidt senere på årets holdt Peter igen et oplæg ved en generalforsamling, og denne gang var det hos 

Wakasa.dks. Her var fokus for oplægget den danske mikrofinans sektor, og hvilke andre aktører der 

spillede en rolle herhjemme. Her var udgangspunktet derfor også den sektoranalyse som Forummet 

lavede og udgav i 2011. 
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Partnerskaber  

 

Det forgangne år har især været kendetegnet ved et solidt samarbejde med forskningsmiljøet, ikke 

mindst repræsenteret ved Søren Jeppesen fra Copenhagen Business School. Jeppesen har forestået 

den evaluering af Forummet der bl.a. har fungeret som pejlemærke for den ansøgning der blev 

udarbejdet i slutningen af 2012. I forbindelse med evalueringen talte Jeppesen med en lang række af 

medlemsorganisationerne, og der har derfor været rig mulighed for at komme ind under huden på 

netværket, og undersøge Forummets virke i dybden. 

Jeppesen var også medforfatter til guiden til linking af spare/låne-grupper og ekstern finansiering, der 

blev præsenteret ved DFMs tre-dages kursus med netop dette tema. Her underviste Jeppesen, sammen 

med amerikanske Ron Severson fra University of Oregon, der også havde forfattet guiden. Sammen 

med de ni casebeskrivelser som Forummets medlemmer leverede, har de to forskere formået at binde 

et praktisk problem op på teoretiske forståelser og løsninger, for at give guiden den nødvendige 

akademiske ballast. Guiden kan, som med alle andre publikationer fra Dansk Forum for Mikrofinans, 

downloades fra hjemmesiden. 

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

netværkets begyndelse deltaget aktivt i det europæiske samarbejde. I 2010 og 2011 har Forummet 

været repræsenteret ved den årlige European Microfinance Week, men i 2012 blev kræfterne fordelt 

anderledes, således at Forummets guide til linking mellem spare/låne-grupper og ekstern finansiering 

i stedet blev distribueret via det europæiske netværk af 135 organisationer og mikrofinansnetværk. 

  

Hjemmeside og kommunikation  

 

Udvikling af hjemmeside 
Arbejde med Forummets hjemmeside har der været nok af i løbet af året der gik, men langt det meste 

af dette arbejde er foregået bag scenen, idet NGO Forum, der står for kontakten til udbyder af hosting 

og CMS-udvikling, besluttede at skifte leverandør. Skiftet kom som en reaktion på flere forskellige 

problematikker der var opstået gennem længere tid, og selvom skiftet har betydet en del ekstra arbejde 

for sekretariatet, så har det alligevel været den mest fornuftige løsning set i et længere perspektiv. 

Med et par få ændringer i funktioner og layout fungerer hjemmesiden derfor som den plejer. Det er 

DFMs forhåbning, at de nye opdateringer kan være med til at styrke den automatisering af 

hjemmeside og kommunikation, der vil være afgørende for en effektiv drift af netværket i fremtiden. 

En del af kommunikationen mellem DFM og medlemmerne er desuden flyttet over til Google Groups. 

Her er der en større mulighed for inddragelse af medlemmerne i kommunikationen, ligesom der er 

bedre mulighed for kommunikation på tværs mellem medlemmerne, hvilket i sagens natur er en af 

styrkerne ved en netværksorganisation som DFM. 
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Fig. 2: Medlemstypologi 
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Nyhedsbreve 
Nyhedsbrevene har spillet en central rolle for netværkets kommunikation i 2012. Antallet af 

nyhedsbrevsmodtagere er stabilt, og befinder sig stadig et godt stykke over 500. De har i løbet af året 

modtaget 15 udsendelser, hvoraf de 11 har været deciderede nyhedsbreve med artikler, invitationer, 

arrangementsbeskrivelser og nyhedsoversigter. De har altså fungeret som en månedlig 

informationskilde, hvor de vigtigste begivenheder inden for dansk og international mikrofinans er 

blevet taget op og videreformidlet. 

I starten af året rullede DFM desuden en funktion ud der betyder, at nye tilmeldinger til nyhedsbrevet 

i fremtiden vil give Forummet flere oplysninger om modtagerne. Den optimerede tilmeldingsformular 

vil i fremtiden gøre det nemmere at kommunikere effektivt med de mange forskellige interessenter.  

 

Medlemmer 

 
Dansk Forum for Mikrofinans har formået at bevare det høje medlemstal som har været kendetegnet 

for netværket lige siden begyndelsen. 2012 bød endda på en lille fremgang i antallet af medlemmer, 

idet Forummet nu tæller 57 organisationsmedlemmer mod 53 i 2011. Sammensætningen af 

medlemmer er i forhold til 2011 stort set den samme. De små NGOer fylder stadig mest, men også 

store NGOer, virksomheder og offentlige institutioner er godt repræsenteret. Følgende oversigt 

inddrager også tal baseret på tilkendegivelser ifm. medlemmernes respons på konceptnoten.  
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Fig. 3: Medlemsinvolvering 

Hvilende

Løst tilknyttet

Tæt tilknyttet

Ved generalforsamlingen i 2012 blev der på medlemssiden foretaget en vedtægstændring, så det nu er 

muligt for enkeltpersoner at blive medlem af Forummet. Tidligere har man skullet repræsentere en 

organisation for at blive en del af netværket, men idet mange enkeltpersoner sidder med lige så stor 

viden og interesse som organisationsrepræsentanter, er mulighederne for medlemskab nu lige for alle. 

I 2012 meldte de første 10 enkeltpersoner sig ind i Dansk Forum for Mikrofinans.  

 

I 2012 er otte tidligere medlemmer meldt ud af Forummet, mens hele 12 nye er kommet til. Af de 

nytilkomne medlemmer er tre virksomheder og de resterende ni mindre NGOer. Dansk Forum for 

Mikrofinans har derfor i 2012 kunnet byde velkommen til JKC Consult, Momentum Trust og BNP 

Paribas/Fortis Bank Sa-NV, ligesom Trianglen, Alexandra Instituttet, Red Barnet, Dansk Handicap 

Forbund, Red Orangutangen, Rights for All Women, Børn uden Grænser, Lions Club Søllerød og 

Periamma nu også er en del af netværket.  

 

DFM er desuden meget tilfredse med, at medlemmernes involvering stadig viser en flot overvægt af 

tæt tilknyttede medlemmer: 
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Dansk Forum for Mikrofinans’ medlemsliste 
 

ADRA Danmark FIC 

Aktion Børnehjælp Folkekirkens Nødhjælp 

Alexandra Instituttet FØB 

Als Research GES Investment Services 

Andelskassen JAK Slagelse IFU 

Andelskassen Oikos Ingeniører uden Grænser 

ANIN International Aid Services 

AXIS International Børnesolidaritet 

Baptistkirken i Danmark JKC Consult 

BNP Paribas/Fortis Bank Sa-Nv Lions Club Søllerød 

Børn uden Grænser Maj Invest 

BØRNEfonden Maternity Worldwide 

CARE Merkur Andelskasse 

Caritas Danmark Momentum Trust 

Center for Samfundsansvar MYC4 

CISU Nordeco 

CSI Consulting Periamma 

Cykler til Senegal Plan Danmark 

Danmission Red Barnet 

Dansk Flygtningehjælp Red Orangutangen 

Dansk Handicap Forbund Rights for All Women 

Dansk Handicap Idræts-forbund Rockwool Foundation 

Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling Seniorer uden Grænser 

Dansk Mongolsk Selskab SOS-Børnebyerne 

Dansk-Ugandisk Venskabsforening Trianglen 

Danske Bank Group Vedvarende Energi 

Development Advisors Wakasa.dk 

FAHU Fonden 360- Students for Sustainability 

FDB  

 

  



 

 

15   

 

 

Økonomi og ledelse  

 

Regnskab  
Det reviderede regnskab for 2010 og 2011 fremgår i hovedposter som nedenfor sammen med det 

internt reviderede regnskab for 2012. Revisionsfirmaet BDO vil forestå den eksterne revidering til maj. 

Det skyldes, at DFM fik en ekstrabevilling til færdiggørelsen af igangværende aktiviteter grundet det 

overaskende afslag på ansøgningen for perioden 2013 – 2015. Regnskabet er godkendt af bestyrelsen.  

  
Revideret   Revideret   Regnskab* 

Regnskabet i hovedtal 2010   2011   2012 
Indtægter           

Tilskud fra NGO-Forum 600.423,00   578.196,00   442.296,63 

Renteindtægt  139,98   65,73   9,05 

Gebyr, kursusdeltagelse  4.200,00   6.900,00   2.500,00 

Kontingent medlemskab  11.750,00   14.100,00   16.500,00 

Andre bidrag 0   4.769,00   12.750,00 

Indtægter i alt 616.512,98   604.030,73   474.055,68 

            

Udgifter           

Workshops, seminarer og  konferencer  86.546,49   54.368,74   34.106,84 

Tværgående undersøgelser og studier  54.652,39   44.081,25   43.112,00 

Faglig formidling 44.217,89   26.009,50   8.043,27 

Faglig og koordinerende støtte 370.187,94   400.694,98   348.614,41 

Andre udgifter 4.668,67   20.542,00   3.952,25 

Revision 0   13.000,00   10.000,00 

Administration 7% (Caritas) 39.219,14   39.108,75   31.372,41 

Udgifter i alt 599.492,52   597.805,22   479.201,18 

            

Ultimo beholdning 17.020,46   6.225,51   -5.145,50 

* 2012 godkendt regnskab med udgifter frem til 31/3 2013 grundet forlængelse af 2012 bevilling fra NGO forum 

 

Menneskene bag 
Forummet ledes af en bestyrelse på i alt 8 personer fra følgende organisationer: Trianglen (formand), 

Folkekirkens Nødhjælp, Andelskassen Oikos, Maj Invest (Danish Microfinance Partners), Dansk 

Mongolsk Selskab, Cykler til Senegal, ADRA Danmark og VedvarendeEnergi. Det daglige arbejde 

udføres af koordinator Peter Blum Samuelsen, og studermedhjælp Morten Kraemer.  
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