Til Dansk Missionsråds (DMR) medlemsorganisationer m.fl.
Endelig dagsorden og bilag til DMRs repræsentantskabsmøde, tirsdag den 24.
april kl. 10:30 – 13:00 på Vejle Center Hotel, Villy Sørensens Plads 3, Vejle

Hermed fremsendes endelig dagsorden og bilag til DMRs repræsentantskabsmøde,
som tidligere lovet i invitation fra 8. marts 2018.04.
Mødet finder, i stil med foregående år, sted som en del af det fælles DMR & DMRU
fælles repræsentantskabsmøde, generalforsamling (DMRUs generalforsamling starter kl. 16:15) og medlemsseminar den 24. - 25. april 2017. Der serveres morgenbrød
fra kl. 10:00 i hotellets forhal.
Temaet for det fælles seminar kl. 14:00-16:00 er ’Mission og tros- og religionsfrihed’. Oplægsholder er Ed Brown, der er mangeårig medarbejder i Stefanusalliancen
og nu ansat i den norske Helsinkikomite. Han vil introducere den internationale
tænkning og udvikling omkring tros- og religionsfrihed, og give input til hvordan fokus på rettigheder kan integreres i missionsorganisationers arbejde. Ed Brown har
stor erfaring fra det konkrete arbejde, og han vil derfor også give eksempler på,
hvordan missionsorganisationer har gjort en forskel.
For en elektronisk kopi af dagsorden og bilag henvises til DMRs hjemmeside under
fanen ’Om DMR’ og ’Repræsentantskabets skrivelser’.
Tilmelding af repræsentanter og andre interesserede – fx bestyrelsesmedlemmer i
medlemsorganisationerne – til repræsentantskabsmøde (men ikke til overnatning)
kan stadig nås ved direkte henvendelse til jaj@dmr.org.
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Dansk Missionsråd – et fællesskab af organisationer og menigheder om mission
siden 1912. Kristen mission er forkyndelse, nye fællesskaber og arbejde for at
ændre verden.

for repræsentantskabsmødet (jf. Forretningsorden for DMR’s
repræsentantskab §3)
Dagsorden

a. Forslag til dirigent: Forslag er Robert Hinnerskov.
b. Dagsorden ifølge Forretningsordenen for DMR’s repræsentantskab § 3
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsordenen
3. Beretning til godkendelse (bilag ’Bestyrelsens beretning for 2017’)
4. Regnskab til godkendelse (bilag ’Årsregnskab for 2017’, ’Regnskabserklæring
2017’ og ’Protokollat 2017’)
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingentsprocent for 2018 og
2019 (bilag ’Budget 2018’)
6. Fremlæggelse af og afstemning om anbefalingerne i DMR-DMRU sammenlægningsudvalgs rapport (bilag ’
7. Valg af til bestyrelse (se nedenfor)
a) Suppleringsvalg: Hanne Rosenberg ønsker at udtræde af bestyrelsen
b) Valg af suppleant: Der ønskes valgt en suppleant til bestyrelsen.
8. Valg af revisor: forslag er Anders Bjerglund fra Beierholm
9. Fastsættelse af kommende møder: Repræsentantskabsmøde 14. november
2018 i Odense.
10. Eventuelt

Sammensætningen af den nuværende bestyrelse for DMR 2017-2020:
Formand:
Næstformand:
Næstformand:
Bestyrelsesmedlemmer:

Poul Erik Knudsen (Mission Afrika)
Bøje Pedersen (Missionsforbundet)
Sune Skarsholm (Israelsmissionen)
Hanne Rosenberg (Danmission)
Robert Refslund (Luthersk Missionsforening)
Finn Kjer-Hansen (Lærernes Missionsforening)

Suppleringsvalg af bestyrelsesmedlem for perioden 2017-2020: Hanne Rosenberg ønsker at udtræde af bestyrelsen, og der skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem for perioden 2017-2020. Da vi ikke har nogen suppleanter, skal der vælges et nyt bestyrelsesmedlem. Kandidat er Henrik Sonne Pedersen, opstillet af Danmission som folkekirkelig kandidat.
Valg af suppleant: Da vi ikke har nogen suppleanter til bestyrelsen, skal der også findes kandidater til suppleanter for bestyrelsen. Kandidat til suppleant for bestyrelsen
er Bodil Skjøtt (tidligere Israelsmissionen).

