Til medlemsorganisationer i Dansk Missionsråd (DMR) m.fl.
Indkaldelse til Dansk Missionsråds (DMR’s) repræsentantskabsmøde, tirsdag den 28. april kl.
10:30 – 13:00 på Vejle Center Hotel, Villy Sørensens Plads 3, Vejle
DATO: 31/01/2020

Hermed indkaldes til DMR’s halvårlige repræsentantskabsmøde, der
finder sted tirsdag d. 28. april 2020. Der serveres morgenbrød fra kl.
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10:00 i hotellets forhal.

Generalsekretær / General Secretary

Mødet arrangeres i samarbejde med DMR-U, og indeholder både en
forretningsdel fra 10.30-13.00, og en seminardel. I modsætning til forrige år ligger hele seminardelen om eftermiddagen d.28.april, og er
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altså ikke spredt over to dage. Seminaret er tænkt som et todelt forløb,
hvor første del begynder efter frokost kl.13.30 og slutter ved aftens-

TEL

mad kl.18, og har karakter af en skarp drøftelse af emner, der har fæl-

MOBIL +45 61 67 82 72

les interesse. Anden del består i en kort præsentation og en paneldrøf-

E-MAIL hsp@dmr.org

telse fra kl.19-21. For så vidt vi sender dette brev ganske tidligt har vi
endnu ikke fået konfirmeret alle talere, men skriver alligevel for at

+45 81 72 40 07

www.dmr.org

CVR.-NR: 17 04 04 99

gøre opmærksom på den ændrede struktur, som forhåbentlig gør det
oplagt for mange af jer at deltage både i repræsentantskab og seminar.

Dansk Missionsråd – et fællesskab af organisati-

Vi glæder os til at se jer til gode drøftelser og spændende seminarer.

oner og menigheder om mission siden 1912. Kri-

Nedenfor finder I gengivet dagsorden for repræsentantskabsmødet,

sten mission er forkyndelse, nye fællesskaber og

som forretningsordenen foreskriver det, en beskrivelse af DMR's be-

arbejde for at ændre verden.

styrelse, og uddrag fra DMR's vedtægter om repræsentantskabets møder. Ønsker I punkter optaget på dagsordenen, skal I meddele sekretariatet det senest mandag
d.6.april, 2020. Endelig dagsorden og bilag til repræsentantskabsmødet vil herefter udsendes, og desuden være tilgængelig på DMR’s hjemmeside fra tirsdag d. 14. april. Forslag til kandidater til bestyrelsen
kan fremsendes til formand Poul Erik Knudsen, PEKN@km.dk. Bestyrelsen fremlægger en liste med
forslag til kandidater som udsendes med den endelige dagsorden.
I løbet af marts måned får I en ny skrivelse med en opdateret dagsorden, og en mulighed for tilmelding
til repræsentantskabsmødet.
Bedste hilsner
Henrik Petersen

Dagsorden for repræsentantskabsmødet
(jf. Forretningsorden for DMR’s repræsentantskab §3)
a. Valg af 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 (årsregnskab og regnskabserklæring)
5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingentprocent for 2021
6. Valg til bestyrelse
7. Valg af revisor: forslag er revisionsfirma Beierholm [adresse]
8. Fastsættelse af kommende møder: Repræsentantskabsmøde tirsdag d. 17. november 2020 i Odense.
9. Eventuelt

Bestyrelsens sammensætning
Formand
Næstformand
Næstformand
Bestyrelsesmedlemmer

Poul Erik Knudsen (Folkekirkelige gruppe)
Jørgen Mortensen (Frikirkelige gruppe)
Robert Refslund-Nørgaard (Folkekirkelige gruppe)
Kirsten Auken (Folkekirkelige gruppe)
Finn Kier-Hansen (Fælleskirkelige gruppe; kasserer)
Christian Schøler Holmgaard (Folkekirkelige gruppe)
Bestyrelsen bliver valgt i sin helhed for tre år ad gangen (og træder medlemmer ud undervejs suppleres
bestyrelsen indenfor den gældende valgperiode), og er på valg i 2020.

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.

