Til Dansk Missionsråds (DMR) medlemsorganisationer m.fl.
Indkaldelse til DMR’s repræsentantskabsmøde, tirsdag den 24. april kl. 10:30 –
13:00 på Vejle Center Hotel, Villy Sørensens Plads 3, Vejle
Hermed indkaldes til DMR’s halvårlige repræsentantskabsmøde, der som tidligere
annonceret finder sted tirsdag d. 24. april 2018. Mødet finder, i stil med foregående
år, sted som en del af det fælles DMR & DMRU fælles repræsentantskabsmøde og
generalforsamling den 24. - 25. april 2018. Der serveres morgenbrød fra kl. 10:00 i
hotellets forhal.
Mødet er inddelt i to dele: Den første del fra kl. 10:30-13:00 er forretningsdelen,
hvor DMR’s aktiviteter og regnskab gennemgås, og hvor der er plads til og mulighed
for diskussion af, hvordan DMR skal udvikle sig i det kommende år. Der er desuden
valg til bestyrelsen for DMR. Forslag til dagsorden og kandidater til DMR’s bestyrelse vedlægges denne invitation (se næste side). Andre punkter, der ønskes optaget på dagsordenen, bedes meddelt sekretariatet senest tirsdag d. 11. april 2016.
Endelig dagsorden og bilag til repræsentantskabsmødet vil herefter udsendes og
være tilgængelig på DMR’s hjemmeside www.dmr.org fra tirsdag d. 17. april 2016.
Anden del af mødet fra kl. 14.00 – 16.00 er en del af det fælles DMR og DMRU seminar, hvor man også har mulighed for at deltage i et yderligere seminaroplæg om
onsdagen kl.09.00 -15:00 (separat program følger). Det er muligt for DMR-medlemmer at deltage i DMRU-medlemsseminar onsdag d. 25. april. DMRU’s generalforsamling starter umiddelbart efter det fælles seminar kl. 16:00.
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Temaet for det fælles seminar er ’Mission og tros- og religionsfrihed’. Ifølge den
amerikanske tænketank Pew Research Center var der mellem årene 2007 og 2014
ingen anden religiøs gruppe, som i så mange lande oplevede diskrimination og forfølgelse med religiøs begrundelse, som de kristne. Ifølge velafbalancerede internationale rapporter fra US State Department såvel som US Commission on International
Religious Freedom er der ikke noget, der tyder på at forfølgelse og manglende trosfrihed er aftagende – tvært imod. Derfor er det glædeligt, at der i disse år er øget
fokus på tros- og religionsfrihed i dansk udenrigs- og udviklingspolitik. Men hvordan
kan missionsorganisationer integrere arbejdet med tros- og religionsfrihed i deres
aktiviteter? 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.

MOBIL +45 61 67 82 72

Tilmelding af repræsentanter og andre interesserede – fx bestyrelsesmedlemmer i
medlemsorganisationerne – til repræsentantskabsmøde såvel som seminar bedes
foretaget senest torsdag d. 22. marts gennem følgende link
https://www.dmru.org/tilmelding/

delse, nye fællesskaber og arbejde for at

Med venlig hilsen

E-MAIL jaj@dmr.org
www.dmr.org
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Dansk Missionsråd – et fællesskab af organisationer og menigheder om mission
siden 1912. Kristen mission er forkyn-

ændre verden.

Forslag til dagsorden for repræsentantskabsmødet (jf. Forretningsorden
for DMR’s repræsentantskab §3)
a. Forslag til dirigent
b. Dagsorden ifølge Forretningsordenen for DMR’s repræsentantskab § 3
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsordenen
3. Beretning til godkendelse
4. Regnskab til godkendelse
7. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingentsprocent for
2018 og 2019
8. Valg af til bestyrelse (se nedenfor)
 Suppleringsvalg: Hanne Rosenberg ønsker at udtræde af bestyrelsen
 Valg af suppleant: Der ønskes valgt en suppleant til
bestyrelsen.
9. Valg af revisor
10. Fastsættelse af kommende møder
11. 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.
Andre mulige kandidater fra den folkekirkelige gruppe skal meddeles til DMR’s bestyrelse inden 14. april.
Valg af suppleant: Da vi ikke har nogen suppleanter til bestyrelsen, skal der også findes kandidater til suppleanter for bestyrelsen. Mulige kandidater fra alle tre valggrupper meddeles DMR’s bestyrelse inden 14. april.

Uddrag fra DMR’s vedtægter (hent vedtægterne her)
§ 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.
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 jvf. §17 stk.1.

