Referat fra Dansk Missionsråds
Repræsentantskabsmødet 12. november
2015
Sted: Søsterstuerne, Diakonissestiftelsen, 2000 Frederiksberg
Dato: 12. november 2015, kl. 10:30-12:00
Til stede: Jens Peter Rejkjær, Frede Ruby Østergård, Henrik Bundgaard Nielsen, Anna-Marie Lauenstein,
Hanne Rosenberg, Mogens Kjær, Peter Fischer-Nielsen, Elisabeth Holtegaard, Ingrid Larsen, Carsten
Skovgaard-Holm, Bent Olsen, Poul Erik Knudsen, Bøje Pedersen, Henrik Ertner Rasmussen, Krista Rosenlund
Bellows, Bente Lundbak, Suzette Munksgaard, Uffe Torm, Iver Larsen, Lars Mandrup, Sune Skarsholm,
Svend Hansen, Birgitte Pedersen, Katrine Jakobsen, Knud Sørensen og Jonas Adelin Jørgensen.

1.

Valg af dirigent: Knud Sørensen blev valgt som dirigent. Knud Sørensen konstaterede at mødet var
rettidigt indkaldt, og at med 33 ud af 66 mulige stemmer, dvs. 1/2 af stemmerne, var
repræsentantskabsmødet beslutningsdygtigt.
2.
Godkendelse af dagsordenen: Dagsordenen blev godkendt med en tilføjelse af et punkt, hvor Jonas
Adelin Jørgensen orienterede om henvendelse fra Mogens Kjær fra Danmission, vedrørende ønske
om nedsættelse af fremtidige medlemsbidrag i lyset af nedskæringer. Dette punkt ville blive sat på
under eventuelt, og Lars Mandrup tilføjede at der var tale om en orientering, det var ikke et
beslutningspunkt.
3.
Gennemgang af de ændrede vedtægter:
a. Lars Mandrup fremlagde hovedlinjerne for de ændrede vedtægter. På repræsentantskabsmødet i
april 2015 blev det besluttet, at ændringsforslagene skulle tages op til afstemning i efteråret 2015.
Bestyrelsen har i samråd med en advokat udarbejdet et ændringsforlag i fire hovedlinjer: 1) Man
ønskede at imødekomme ønsket om at tilbyde vækstlaget (kirker og menigheder), der engagerer
sig i kristen mission mulighed for medlemskab; 2) Forenkling af strukturen af medlemskategorier; 3)
Mulighed for at hver repræsentant bærer seks stemmer i forbindelse med
repræsentanskabsmøder; 4) Betingelserne for udmeldelse.
b. Følgende kommentarer blev rejst fra repræsentantskabet: Der blev påpeget at enkelte ordlyde
kunne ændres fx burde det overvejes hvor vidt strategi skal erstattes af formål i § 3. I forbindelse
med den vedtægtsbestemte medlemsbidrag blev spørgsmål om grundlaget for beregning af
gaveindtægter rejst. Vedrørende § 4 blev der spurgt til om der kunne være en anden formulering
end ”støtte til”? Dette blev kommenteret af bestyrelsen v. Sune Skarsholm, at det er et korrekt ord
at bruge, også ift. revisionen, i det DMR også har administrative opgaver, det er DMRs formål at
varetage denne opgave vedr. indsamlinger for mindre organisationer. Jonas Adelin Jørgensen
understregede at dette er korrekt idet små organisationer der får skattefradrag via § 8a, og at dette
formål med DMR bør fremgå af vedtægterne. Ift. medlemskab af kirker og menigheder blev der
spurgt til stiftsudvalg, eller om disse er dækket via repræsentationen i Det mellemkirkelige Råd?
Lars Mandrup fremlagde problemstillingen omkring mulighederne for at små organisationer kan
blive medlemmer, og at der evt. kan komme mange, men da det var en ”tænkt” problematik, ville
dette først blive behandlet, såfremt det blev aktuelt = justeringer efter erfaringer.

4. 1. afstemning om de ændrede vedtægter: Dirigenten sikrede sig at alle var hørt. Repræsentantskabet
udtrykte tilfredshed med ændringer og debat, og godkendte enstemmigt vedtægterne med 33 stemmer
for og ingen imod.
5. Henvendelse fra Danmission: Mogens Kjær begrundede henvendelsen med henblik på nedsættelse af
kontingentsatser med faldende Danida-indtægter. Danmission så gerne at deres bidrag blev sat ned med
kr. 100.000 kr. om året. Bestyrelsen har øje for at medlemsorganisationerne er pressede, og tager
Danmissions henvendelse med største alvor. Indtægtsfaldet for Danmission er en realitet, så der er
forståelse for henvendelsen. Der blev i salen ytret samme bekymring blandt repræsentanter for Luthersk
Missionsforening om størrelsen af medlemsorganisationernes bidrag til Dansk Missionsråd fremadrettet. I
forbindelse med spørgsmålet om hvordan bidraget opgøres svarede Jonas Adelin Jørgensen, at
medlemsbidraget i 2015 er gennemsnit af gaveindtægterne for 2011-13, og at kontingentet på
repræsentantskabsmødet i april 2015 blev fastsat til 0,85% af de til kristen verdensmission indsamlede
gaver, dvs. Danida-tilskud inkluderes ikke i beregningen. Procentsatsen gælder indtil næste
repræsentantskabsmøde. Det blev fra repræsentanter anført, at der ikke var tale om at man ville trække
tæppet væk under DMR, og at man gerne styrke fælleskabet Lars Mandrup rundede debatten af med at
fremføre, at bestyrelsen ikke har haft mulighed for at behandle henvendelsen grundigt endnu, og der
derfor er tale om en orientering til repræsentantskabet. Bestyrelsen bad om repræsentantskabets
godkendelse af nedsættelsen af et udvalg, som skal se på dels hvordan henvendelsen fra Danmission i
forhold til besparelse på 2016-budgettet kan imødekommes, og dels på hvilke forventninger der er
fremadrettet er til DMR-fællesskabet og hvilke rammer der kan lægges for fællesskabet.
6. Eventuelt: Intet.
Dirigenten takkede for god ro og debat, hvor efter mødet blev hævet.

Dirigent Knud Sørensen

Referent Jonas A. Jørgensen

