DMR Best. 2017-12

Referat fra DMR-bestyrelsesmøde 18. januar 2017
Tid: Kl. 10:30-15:45 (13:15-15:45 fælles bestyrelsesmøde med DMRU-bestyrelsen; morgenbrød fra kl. 10:00)
Sted: Hotel Ansgar, Østre Stationsvej, Odense
Deltagere: Lars Mandrup (LM), Poul Erik Knudsen (PEKN), Iver Larsen (IL), Bøje Pedersen (BP) og Hanne Rosenberg
(HR).
Sekretariatet: Jonas Adelin Jørgensen (JAJ)
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Velkomst og godkendelse
af dagsorden
Godkendelse og
underskrivelse af referat
fra bestyrelsesmøde i
august 2016
Samarbejdet mellem DMR
og DMRU
a. Kort
forberedelse
til det fælles
bestyrelsesmø
de

Økonomi og budget
a. Økonomirapp
ort per 30.
november
2016
b. Godkendelse
af budget for
2017

Best.
skr.
201701
201640

201702
201703
201708

201707
201704

Notater
Godkendt
Godkendt

Bilag med baggrundsmateriale, SWOT-analyse og
henvendelse fra DMRU’s bestyrelse blev
gennemgået.
Efter grundig diskussion af baggrundsdokumenterne
konkluderede DMR’s bestyrelse, at bestyrelsen
principielt var positive i forhold til en
sammenlægning af de to organisationer. Delingen
mellem DMR og DMRU i høj grad praktisk og i
mindre grad ideologisk. Det vil være i
medlemsorganisationernes interesse, at tænkning
og praksis omkring holistisk mission udbredes.
DMR’s medlemsorganisationer får en bedre
integration af de forskellige områder i kirkens
globale mission.
Der er flere udfordringer og processen skal
klargøres.
Økonomirapporten per 30. november 2016 blev
taget til efterretning. Det ser ud til at årsregnskabet
ender med et større driftsunderskud end
budgetteret, men hvor stort underskuddet bliver,
kan ikke opgøres nøjagtigt.
Budgettet for 2017 blev gennemgået og godkendt.
Det viser en balance i indtægter og udgifter på 1,3
mill. kroner.
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/JAJ

Rapportering og
evaluering:
a. Referat fra
repræsentants
kabsmødet
22. november
2016
b. Generalsekret
ærens rapport
c. Rapporter fra
udvalg og fora
d. Ny Mission –
skifte af
redaktør i
2017
Bestyrelsesvalg 2017

7.

Kommende aktiviteter:
a. Folkemøde
2017
b. Reformationsj
ubilæum 2017

8.

Kommende møder:
a. Onsdag 29.
marts
b. Tirsdag 25.
april – onsdag
26. april 2017
i Vejle,
repræsentants
kabsmøde og
medlemssemi
nar

201705
201709

Generalsekretærens rapport blev gennemgået og
taget til efterretning. I forhold til redaktørskifte på
Ny Mission har Mogens Mogensen meddelt, at han
ønsker at stoppe som redaktør efter næste nummer,
nr. 32, af Ny Mission. Andreas Østerlund Nielsen vil
overtage hans post, og bestyrelsen takker for hans
villighed til at tage opgaven på sig.

201706

Poul Erik Knudsen opstilles af Mission Afrika. Bøje
Pedersen opstilles af Baptistkirken. Efter den 25.
februar vil den endelige kandidatliste foreligge.
Mundtlig orientering om DMR’s engagement i
Folkemødet, hvor DMR igen i år er engageret i
Mellem Himmel og Jord teltet. Samtidigt vil DMR
forsøge at motivere flere højskoler til at deltage i
projektet ’Folkemødeambassadører’, hvor
deltagerne vil lære om trosbaseret fortalerskab i
politisk kontekst.

