Til Dansk Missionsråds (DMR) medlemsorganisationer m.fl.
Endelig dagsorden til DMR’s repræsentantskabsmøde, tirsdag den 25. april kl.
10:30 – 13:00 på Vejle Center Hotel, Villy Sørensens Plads 3, Vejle
Hermed fremsendes endelig dagsorden og bilag til DMR’s halvårlige repræsentantskabsmøde, der som tidligere annonceret finder sted tirsdag d. 25. april 2017. Mødet finder, i stil med foregående år, sted som en del af det fælles DMR & DMRU fælles repræsentantskabsmøde, generalforsamling og medlemsseminar den 25. - 26.
april 2017. 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.
DATO: 18/04/2017

Anden del af mødet fra kl. 14.00 – 16.00 er en del af det fælles DMR og DMRU seminar, hvor Fidon Mwombeki (DMD, LWF) holder oplæg om ’Waking the Giant: Kirkerne og verdensmålene’. Der er desuden mulighed for som DMR-medlem at deltage i DMRU-medlemsseminar onsdag d. 26. april. Læs mere om tema og oplægsholdere her: https://www.dmru.org/om-dmru/organisation/generalforsamling/seminarer-2017/
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.

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
5. Andenafstemning om indførelsen af et loft for medlemsorganisationernes kontingent på 250.000 kr. / årligt (2016-priser).
6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingentsprocent for
2017 og 2018
7. Diskussion og afstemning om forslag om sammenlægning af DMRU
og DMR.
8. Valg af ny bestyrelse (se nedenfor)
9. Valg af revisor
10. Fastsættelse af kommende møder: datoforslag er 15. november
2017
11. Orientering fra ISOBRO, v. Robert Hinnerskov
12. Eventuelt

Sammensætningen af den nuværende bestyrelse for DMR 2014-2017:

Formand:
Næstformand:
Næstformand:
Bestyrelsesmedlemmer:

Lars Mandrup (Danmission)
Iver Larsen (Wycliffe)
Poul Erik Knudsen (Mission Afrika)
Sune Skarsholm (Israelsmissionen)
Hanne Rosenberg (Danmission)
Bøje Pedersen (Missionsforbundet)

Kandidater til DMR’s bestyrelsesvalg 2017 (DMR’s bestyrelse 2017-2020):
Kandidat til bestyrelsesformand:

Folkekirkelig kandidater:

Fælleskirkelig kandidat:
Frikirkelig kandidat:

Poul Erik Knudsen (opstillet af Mission Afrika, vælges direkte af repræsentantskabet)
Sune Skarsholm (opstillet af Promissio,
Den Danske Israelsmission og Brødremenighedens Danske Mission)
Hanne Rosenberg (opstillet af Danmission)
n.n. (folkekirkelig kandidat)
Finn Kier-Hansen (opstillet af Lærernes
Missionsforening)
Bøje Pedersen (opstillet af Baptistkirken)

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.

