Til Dansk Missionsråds medlemsorganisationer m.fl.

Indkaldelse til DMR’s repræsentantskabsmøde, onsdag d. 23.
november, kl. 10:30-15:00
Hermed indkaldes til DMR’s halvårlige repræsentantskabsmøde. Mødet finder
sted i Bethania, Ryttergade 3, 5000, Odense C. Der serveres morgenbrød fra kl.
10:00.
10:30-12:00 ’Kirken er godt nyt for verden: Kirkerne og verdensmålene’.
FN’s mål for bæredygtigt udvikling, som blev vedtaget september 2015,
inviterer til refleksion og debat om hvor vidt vi som kirker og
missionsorganisationer har et ansvar for udvikling i verden. Vi gerne invitere
organisationsledere og kommunikationsfolk til at sammen finde ud af, hvad
verdensmålene går ud på, hvad kirkers og organisations rolle kan være, og
hvordan vi kan formidle vores arbejde indenfor den ramme, som
verdensmålene udgør.
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Thomas Raun (Sekretariatsleder, Verdens Bedste Nyheder) - Hvad
er verdensmålene? Har de noget med kirkerne at gøre?
Andreas Østerlund Nielsen – Kirken og verden: Et Integreret
Mission perspektiv på verdensmålene
Morten Bonde Pedersen – Ned ad abstraktionsstigen: Hvordan
formidle missionsorganisationernes arbejde indenfor
verdensmålsrammen?
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12.00 – 13.00 Frokost
CVR.-NR: 17 04 04 99

13.00 – 13:30 Forretningsdelen med forslag til ændring af DMR’s vedtægt
omkring kontingentopkrævning. Efter indstilling fra repræsentantskabet på
mødet i april 2016 har bestyrelsen udarbejdet vedlagte ændringsforslag, som
fremlægges til 1. afstemning.
13:30-15:00 er der præsentation af resultater og ressourcer fra
forskellige arbejdsgrene indenfor DMR:

Dansk Missionsråd – et fællesskab af
organisationer og menigheder om mission
siden 1912. Kristen mission er




Rapport om MO’ers syn på og brug af Integreret Mission (v. Andreas
Østerlund Nielsen)
Statistisk over dansk international mission 2015-2016 (v. Jonas A.
Jørgensen)

forkyndelse, nye fællesskaber og arbejde
for at ændre verden.






DMR Refleksionspapir: International diakoni (v. Lars Mandrup)
Opløsning af AUK-fonden (v. Jonas A. Jørgensen)
TCK-guidelines (Repræsentant for Forum for udsendte og familier)
Reformationsjubilæum (v. Jonas A. Jørgensen)

Endelig dagsorden og bilag til repræsentantskabsmødet er tilgængelig på
DMR’s hjemmeside www.dmr.org under ’Om DMR’ og ’Repræsentantskabets
referater’ mandag d. 7. november.
Tilmelding af repræsentanter og andre interesserede – fx bestyrelsesmedlemmer i medlemsorganisationerne og kommunikationsmedarbejdere – til repræsentantskabsmøde bedes foretaget senest fredag d. 4. november til
dmr@dmr.org.
Med venlig hilsen

Jonas Adelin Jørgensen

Forslag til dagsorden for repræsentantskabsmødets forretningsdel
a. Forslag til dirigent
b. Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsordenen
3. Gennemgang af de ændrede vedtægter
4. 1. afstemning om de ændrede vedtægter
5. Eventuelt.
Vedtægter såvel som baggrundsdokumenter kan findes på DMR’s hjemmeside www.dmr.org
under ’Om DMR’, ’Repræsentantskabets referater’.





Baggrund: På repræsentantskabsmødet 26. april 2016 var konklusionen på diskussionen
omkring medlemsorganisationen Danmissions ønske om nedsættelse af kontingent til
maksimalt 250.000 kr., at det ikke er muligt at vedtage et loft for kontingentet uden en
vedtægtsændring.
Forslag:
Nuværende formulering

Foreslået ændring

§ 17
Kontingentfastsættelse og
indtægtsfordeling
stk. 1 Til dækning af udgifterne ved de generelle
aktiviteter betaler medlemmerne og de
associerede medlemmer, et årligt kontingent.
Kontingentet fastsættes som 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.

§ 17
Kontingentfastsættelse og
indtægtsfordeling
stk. 1 Til dækning af udgifterne ved de generelle
aktiviteter betaler medlemmerne og de
associerede medlemmer, et årligt kontingent.
Kontingentet fastsættes som en procentdel af
den gennemsnitlige gaveindtægt til international
mission 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. Dog gælder det, at det
maksimale beløb for medlemskontingent er
250.000,00 kr. (i 2016 priser). For associerede
medlemmer reduceres kontingentet med 50%,
hvis den gennemsnitlige gaveindtægt er under
500.000,00 kr. (i 2016 priser).
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. For
medlemsorganisationer, hvis
medlemskontingent udgør det maksimale beløb,
gælder at andelen af indsamlingsaktiver
fastsættes efter det forhold, som kontingentet på
250.000,00 kr. (i 2016 priser) udgør.

