Kvartalsrapport Q3 FY21
Status på bestyrelsens arbejde i januar, februar og marts
2021
Ny CFO i PlanBørnefonden
På mødet i januar 2021 bød PlanBørnefondens bestyrelse velkommen til ny CFO, Mikkel
Hauschildt, der kommer fra en stilling som økonomichef hos SOS Børnebyerne. Mikkel vil
foruden økonomien komme til at have et stærkt fokus på at sikre en øget grad af
digitalisering på tværs af PlanBørnefonden.
Plan Internationals årsrapport for 2020
På mødet i januar blev bestyrelsen også forelagt Plan Internationals årsrapport for 2020.
Den viste, at vores arbejde sammen med Plan International har gavnet flere piger end
nogensinde. Sammen har vi indgået tusinder af vigtige partnerskaber, som vil skabe
udvikling og ligestilling de kommende år, og evnen til at påvirke beslutningstagere har fået et
løft. Der er masser at fejre. Men året bød også på store og nye udfordringer. COVID-19
pandemien har alvorlige konsekvenser for pigers sundhed, rettigheder og frihed.
Årsrapporten kan findes her.
Danmarks Indsamling
PlanBørnefonden deltog i Danmarks Indsamling, der løb af stablen i starten af februar 2021.
Med midler fra Danmarks Indsamling vil PlanBørnefonden i Togo og Mali arbejde for at
forbedre 0-5-årige børns liv med en indsats, der kombinerer sundhed, beskyttelse og
uddannelse. Det gør vi bl.a. ved at opføre og udstyre børnehaver, sikre adgang til rent vand,
undervise forældre i børns udvikling, træne det lokale sundhedspersonale i at sikre mødre
og børns sundhed, sørge for at børn får de nødvendige vacciner samt forebygge
spredningen af COVID-19.
Bestyrelsens årlige selvevaluering
Bestyrelsen gennemførte i februar deres årlige selvevaluering, der viste en høj grad af
tilfredshed blandt medlemmerne – både i forhold til samarbejdet internt i bestyrelsen og med
PlanBørnefondens øverste ledelse.
Bestyrelsen besluttede desuden på mødet i marts, at der i fremtiden skal tilstræbes en
højere grad af diversitet i bestyrelsens sammensætning – både med hensyn til kompetencer,
alder og baggrund.

Det blev på marts-mødet også besluttet, at der skal sikres et ungeperspektiv på
bestyrelsesniveau. Der vil til august 2021 derfor blive nedsat et Youth Advisory Board, der
løbende skal rådgive bestyrelsen og komme med inputs på bestyrelsens årlige
strategiseminar. Medlemmerne af Youth Advisory Board vil blive fundet via et eksternt
opslag på de sociale medier og på de skoler, som PlanBørnefonden samarbejder med.
Kampagne
Bestyrelsen blev på mødet i marts også forelagt resultaterne af den hvervekampagne, der
har kørt på både TV og fysiske bannere rundt om i landet i årets første måneder. I
kampagnen optræder skuespillerne Lars Ranthe og Sofie Gråbøl, der begge er
ambassadører for PlanBørnefonden.

