Forslag til ændring af
VEDTÆGTER
for
Dansk Missionsråd
Danish Mission Council

Eksisterende bestemmelser

§ 4 Formål
Dansk Missionsråds formål er
at fremme medlemmernes
interesser og virke som
samarbejdsorgan for fælles
studier og handling.

§ 5 Opgaver
stk. 1 Dansk Missionsråd
varetager de opgaver, som
medlemmerne overdrager til
rådet at koordinere eller
gennemføre. Opgaverne deles
i generelle og særlige
aktiviteter, jfr. stk. 2 og 3.
stk. 2 De generelle aktiviteter
omfatter alle opgaver, som
medlemmerne beslutter sig for
at udføre i fællesskab,
herunder den generelle
ledelse, sekretariatsfunktion,
indsamlingsvirksomhed og
generelle servicefunktioner.
Repræsentantskabet kan med
4/5 flertal beslutte at oprette
eller nedlægge generelle
aktiviteter.
stk. 3 De særlige aktiviteter
omfatter opgaver, som en mere
begrænset del af

Foreslåede ændringer

Begrundelse

Dansk Missionsråds formål
er at fremme medlemmernes
interesser, fungere som
samarbejdsorgan for fælles
studier og handling samt
virke for udbredelsen af det
grundlag, hvorpå Rådet er
etableret. Formålet kan
varetages gennem støtte til
kirker, menigheder og
organisationer, der virker for
udbredelsen af det nævnte
grundlag, jf. § 5.

Når man alligevel ønsker
at ændre vedtægterne,
kan det være
hensigtsmæssigt også at
overveje, om det vil være
gavnligt for forståelsen af
organisationen og dens
aktiviteter, at ajourføre
formålsbestemmelsen.

stk. 1 Dansk Missionsråd
varetager de generelle og
særlige aktiviteter, som
medlemmerne overdrager til
Rådet at koordinere eller
gennemføre.
stk. 2 De generelle aktiviteter
omfatter alle opgaver, som
medlemmerne beslutter sig
for at udføre i fællesskab,
herunder den generelle
ledelse, sekretariatsfunktion,
indsamlingsvirksomhed og
generelle servicefunktioner.
stk. 3
De særlige aktiviteter, der
alle kræver bestyrelsens
godkendelse, omfatter de
opgaver, som en mere
begrænset del af
medlemmerne ønsker at løse
i fællesskab inden for Dansk

Forslag til forenkling.
Det sidste punktum i stk.
2 er flyttet til § 14, som
nyt stk. 4, hvor det mere
naturligt hører hjemme.

medlemmerne ønsker at løse i
fællesskab inden for Dansk
Missionsråds rammer og som
ifølge deres karakter ikke
naturligt måtte have alles
interesse. I særlige aktiviteter
kan deltage organisationer og
kirker, som ikke er medlemmer
af Dansk Missionsråd. Særlige
aktiviteter forudsætter
bestyrelsens godkendelse,
men kan i øvrigt organiseres
som selvstændige juridiske
personer.

§ 8 Principieller betingelser
for medlemskab
Som medlem af Dansk
Missionsråd kan optages kirker
og organisationer,
a) som vedkender sig
Dansk Missionsråds
grundlag og formål
b) der har kirkens
verdensmission som
formål
c) er etableret med en
selvstændig dansk
kirke/organisation/afdeli
ng og har et rimeligt
antal aktive støtter.
d) fremlægger godkendte
regnskaber for de
seneste 3 år

§ 10 Udtrædelse
Udtrædelse af Dansk
Missionsråd kan kun ske med
et års varsel til udløb af en
valgperiode. Ved en
medlemsorganisations/kirkes
ophør eller når særlige forhold

Missionsråds rammer, og
som ifølge deres karakter
ikke naturligt har alles
interesse. Organisationer,
menigheder og kirker, der
ikke er medlemmer af Dansk
Missionsråd, kan deltage i de
særlige aktiviteter.
stk. 4
De særlige aktiviteter kan
omfatte organisatorisk,
administrativ og økonomisk
bistand til små
missionsorganisationer,
kirker og menigheder, der
ikke er medlemmer af Dansk
Missionsråd. Den
økonomiske del af sådanne
aktiviteter skal i givet fald
fremgå af Rådets
årsregnskab.

Som medlem af Dansk
Missionsråd kan optages
kirker, menigheder og
organisationer, der:
a) vedkender sig Dansk
Missionsråds grundlag
og formål,
b) har kirkens
verdensmission som
formål,
c) er etableret med en
selvstændig dansk
kirke/organisation/afde
ling og har et rimeligt
antal aktive støtter,
d) fremlægger godkendte
regnskaber for de
seneste 3 år.

Justeres for at søge at
sikre en større
rummelighed og
fleksibilitet i forhold til,
hvem der kan optages
som medlemmer.

§ 10 Udmeldelse
Udmeldelse af Dansk
Missionsråd kan kun ske
med et års varsel til
udgangen af et kalenderår.
Når særlige forhold taler for
det, kan udmeldelse ske til et
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taler for det kan udmeldelse
dog ske på et andet tidspunkt
efter forhandling med
bestyrelsen
§ 11 Associeret medlemskab
stk.1 Med bestyrelsens
godkendelse kan kirker og
organisationer, som enten ikke
selv ønsker ordinært
medlemskab eller ikke har
mulighed for at opfylde de
almindelige
medlemskabsbetingelser, samt
organisationer, med hvilke en
tæt, gensidig
informationsudveksling er
ønskelig, optages som
associerede medlemmer
stk. 2 Associerede medlemmer
har følgende rettigheder:
a) Tilsendelse af referater
fra bestyrelsens møder,
årsberetning samt
særlige dokumenter,
som måtte være af
interesse.
b) Deltagelse i
repræsentantskabets
møder med taleret, men
uden stemmeret.
c) Deltagelse i kurser samt
fællesordninger i Dansk
Missionsråds regi.
stk. 3 Associerede medlemmer
har følgende pligter:
a) Kirker/organisationer,
der er associerede
medlemmer, skal
udpege en
repræsentant, som er
Dansk Missionsråds
kontaktperson og som
så vidt muligt deltager i
rådets ordinære
repræsentantskabsmød
e.
stk. 4 Associerede medlemmer
betaler ikke kontingent.
stk. 5 Associeret medlemskab

andet tidspunkt efter
forhandling med bestyrelsen.

stk.1 Med bestyrelsens
godkendelse kan kirker,
menigheder og
organisationer, som ikke har
mulighed for at opfylde de
almindelige
medlemskabsbetingelser,
samt organisationer, med
hvilke en tæt, gensidig
informationsudveksling er
ønskelig, optages som
associerede medlemmer
stk. 2 Associerede
medlemmer har ret til at:
a) få tilsendt referater fra
bestyrelsens møder,
årsberetning samt
dokumenter af særlig
interesse,
b) deltage i
repræsentantskabets
møder med taleret
men uden stemmeret,
c) deltage i kurser samt
fællesordninger i
Dansk Missionsråds
regi.
stk. 3 Associerede
medlemmer har pligt til at
udpege en repræsentant som
kontaktperson og, så vidt
muligt, deltage i Rådets
ordinære
repræsentantskabsmøde.

Bestemmelsen om, at
associerede medlemmer
ikke skal betale
kontingent foreslås
slettet.
Bestemmelsen foreslås
ændret, således at
muligheden for at vælge
mellem at være
associeret medlem eller
ordinært medlem udgår.
Dem, der har mulighed
for at blive ordinære
medlemmer, bør ikke
kunne vælge at blive
associerede medlemmer.
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kan af både det associerede
medlem og Dansk
Missionsråds
repræsentantskab ophæves
med omgående virkning
§ 13 Repræsentantskabets
udpegning
Hver medlemsorganisation kan
sende én repræsentant for hver
påbegyndt 3 mill. kr. i
gaveindtægter.
Medlemsorganisationerne
bestemmer selv, hvor mange
mødedeltagere stemmeretten
skal fordels på, dog kan hver
deltager højst afgive 2
stemmer. Hver
medlemsorganisation udpeger
én person, som er
organisationens kontaktperson.
Formanden for Dansk
Missionsråds bestyrelse er født
medlem af
repræsentantskabet.
§ 14 Repræsentantskabets
møder
stk. 1 Ordinært
repræsentantskabsmøde
afholdes 2 gang årligt. Årets
første møde holdes inden
udgangen af april måned med
bl.a. bestyrelsens beretning og
regnskabet på dagsorden (jf.
§18). Årets andet møde holdes
om efteråret med
missionsstudier som
hovedpunkt. Indkaldelse til
mødet finder sted ved
bestyrelsens foranstaltning og
skal ske med mindst 2
måneders varsel. Dagsorden
for mødet skal udsendes
mindst 14 dage før mødets
afholdelse.
Repræsentantskabets møder
er offentlige, med mindre
repræsentantskabet træffer
anden beslutning.

Hvert medlem kan sende én
repræsentant for hver
påbegyndt 3 mio. kr. i
gaveindtægter. Et medlem
bestemmer selv, hvor mange
mødedeltagere stemmeretten
skal fordels på. Ingen kan
afgive mere end 6 stemmer.
Hvert medlem skal udpege
én person som
kontaktperson. Formanden
for Dansk Missionsråds
bestyrelse er født medlem af
repræsentantskabet.

stk. 1 Ordinært
repræsentantskabsmøde
afholdes 2 gange årligt.
Første møde holdes inden
udgangen af april måned
med bl.a. bestyrelsens
beretning og regnskabet på
dagsordenen, jf. § 18. Andet
møde holdes om efteråret
med missionsstudier som
hovedpunkt. Indkaldelse
finder sted ved bestyrelsens
foranstaltning med mindst 2
måneders varsel.
Dagsordenen skal udsendes
mindst 14 dage før mødets
afholdelse. Møderne er
offentlige, med mindre
repræsentantskabet træffer
anden beslutning.
stk. 2 Repræsentantskabet
vælger selv sin dirigent, som

Der er indsat nyt stk. 4.
Det ny stk. 4 svarer til
det tidligere § 5, stk. 2,
sidste pkt., der således
er flyttet fra § 5 til § 14.
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stk. 2 Repræsentantskabet
vælger selv sin dirigent, som
ikke må være medlem af
bestyrelsen.
stk. 3 Repræsentantskabet er
beslutningsdygtigt, når mindst
halvdelen af repræsentanterne
er til stede. Hvor ikke andet
fremgår af vedtægterne, træffer
repræsentantskabet
beslutninger ved almindeligt
stemmeflertal. Et forslag
bortfalder, hvis der foreligger
stemmelighed.
stk. 4 Repræsentantskabet
fastsætter i øvrigt selv sin
forretningsorden.
stk. 5 Ved afstemninger har
hver medlemsorganisation én
stemme pr. påbegyndt 3 mill.
kr. i gaveindtægter opgjort jf. §
17 stk. 1.
stk. 6 Ekstraordinære
repræsentantskabsmøder kan
indkaldes af formanden for
Dansk Missionsråds
bestyrelse, af halvdelen af
bestyrelsens medlemmer eller
af en tredjedel af
repræsentanterne.
Ekstraordinære møder
indkaldes senest 14 dage efter,
at begæring herom er fremsat,
og med en måneds varsel. I
øvrigt finder de foranstående
regler anvendelse.

§ 17 Kontingentfastsættelse
og indtægtsfordeling
stk. 1 Til dækning af udgifterne
ved de generelle aktiviteter
betaler medlemskirkerne/organisationerne et årligt
kontingent. Kontingentet
fastsættes som en procentdel
af kirkens/organisationens

ikke må være medlem af
bestyrelsen.
stk. 3 Repræsentantskabet
er beslutningsdygtigt, når
mindst halvdelen af
repræsentanterne er til stede.
Hvor ikke andet fremgår af
vedtægterne, træffer
repræsentantskabet
beslutninger ved almindeligt
stemmeflertal. Et forslag
bortfalder, hvis der foreligger
stemmelighed.
stk. 4 Repræsentantskabet
kan med 4/5 flertal beslutte at
oprette eller nedlægge
generelle aktiviteter.
stk. 5 Repræsentantskabet
fastsætter i øvrigt selv sin
forretningsorden.
stk. 6 Ved afstemninger har
hvert medlem én stemme pr.
påbegyndt 3 mio. kr. i
gaveindtægter opgjort jf. §
17, stk. 1.
stk. 7 Ekstraordinære
repræsentantskabsmøder
kan indkaldes af formanden
for Dansk Missionsråds
bestyrelse, af halvdelen af
bestyrelsens medlemmer
eller af en tredjedel af
repræsentanterne.
Ekstraordinære møder
indkaldes senest 14 dage
efter, at begæring herom er
fremsat, og med en måneds
varsel. I øvrigt finder de
foranstående regler
anvendelse.

stk. 1 Til dækning af
udgifterne ved de generelle
aktiviteter betaler
medlemmerne og de
associerede medlemmer, et
årligt kontingent.
Kontingentet fastsættes som

Det foreslås, at der sker
en reduktion af
kontingentet for de
associerede medlemmer,
hvis disse medlemmers
gennemsnitlige
gaveindtægter er mindre
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gennemsnitlige gaveindtægt i
de seneste tre regnskabsår et
år forud for det år,
opkrævningen sker.
Kontingentprocenten
fastsættes af
repræsentantskabet for en
treårs periode og kræver 4/5
flertal.
stk. 2 Indtægter i forbindelse
med de generelle
indsamlingsaktiviteter fordeles
til medlemmerne efter samme
forhold som
kontingentbetalingen, med
mindre andet vedtages af
repræsentantskabet med 4/5
flertal.
stk. 3 Kollekter og gaver, der
er påtegnet ønske om, at
beløbet skal gives til en
bestemt medlemsorganisation,
videresendes efter fradrag af
administrationsgebyr der
fastsættes af bestyrelsen.

en procentdel af den
gennemsnitlige gaveindtægt i
de seneste tre regnskabsår
et år forud for det år,
opkrævningen sker.
Kontingentprocenten
fastsættes af
repræsentantskabet for en
treårs periode og kræver 4/5
flertal.
For associerede medlemmer
reduceres kontingentet med
50%, hvis den
gennemsnitlige gaveindtægt
er under 500.000,00 kr.
stk. 2 Indtægter i forbindelse
med de generelle
indsamlingsaktiviteter
fordeles til medlemmerne
efter samme forhold som
kontingentbetalingen, med
mindre andet vedtages af
repræsentantskabet med 4/5
flertal.
stk. 3 Kollekter og gaver, der
er påtegnet ønske om, at
beløbet skal gives til et
bestemt medlem,
videresendes efter fradrag af
et administrationsgebyr der
fastsættes af bestyrelsen.

end kr. 500.000,00.

6

