Afstemning om vedtægtsændring
o

o

Baggrund: På repræsentantskabsmødet 26. april 2016 var konklusionen på diskussionen
omkring 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. På
repræsentantskabsmødet 23. november 2016 blev ændringsforslaget enstemmigt
godkendt første gang.
Forslag: Ændring af §13 og §17, som beskriver forholdet mellem kontingent,
indtægtsfordeling og udpegning af repræsentantskab til følgende ordlyd:

Nuværende formulering

Foreslået ændring

§ 13 Repræsentantskabets udpegning

§ 13 Repræsentantskabets udpegning

Hvert medlem kan sende én repræsentant for
hver påbegyndt 3 mio. kr. i gaveindtægter. Et
medlem bestemmer selv, hvor mange
mødedeltagere stemmeretten skal fordeles 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.

Hvert medlem kan sende én repræsentant for
hver påbegyndt 3 mio. kr. i gaveindtægter. For
medlemsorganisationer, hvis
medlemskontingent udgør det maksimale beløb
på 250.000 kr. (2016-priser), gælder at antallet
af repræsentanter fastsættes i forhold til den
gaveindtægt, som ville have udløst et kontingent
på 250.000 kr. (2016-priser). Et medlem
bestemmer selv, hvor mange mødedeltagere
stemmeretten skal fordeles 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.

Nuværende formulering

Foreslået ændring

§ 17
Kontingentfastsættelse og
indtægtsfordeling

§ 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

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,

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.

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.

