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Referat af DMR-bestyrelsesmøde 4.marts, 2020 
Tid og sted: 4.marts, 10.30-16 i Odense, Hotel Ansgar, Østre Stationsvej 32, 5000 Odense C.  
Inviterede: Poul Erik Knudsen, Robert Refslund-Nørregaard, Finn Kier-Hansen, Kirsten Auken, Jørgen Mortensen og Christian Holm-
gaard. 
Afbud: Jørgen Mortensen. 
Sekretariatet: Henrik, Filip. 

No Tekst Best. skr. Notater 

 Andagt   

1.  Godkendelse af dagsorden  Dagsorden godkendt. 

2.  Godkendelse af referat fra 
27.januar 

DMR-20 – 2 Referat godkendt. 

3.  Siden sidst 
a. DMR-MKR: Memo-

randum of Under-
standing (MoU). 

b. Erfa-grupper 
c. HSP-rapport. 

 
a: DMR-20-9 
b: DMR-20-5 
c: DMR-20-14 
 

a: DMR-MKR MoU udkast drøftet og kommentarer indhentet. Efter  
tilretning godkendes papiret ved formanden. 
 
Erfa grupper 

- Studieudvalg: en kanal til at bringe udvikling i international 
missionstænkning til Dk. Det er dét danske forum, der kan 
drøfte mission i en akademisk sammenhæng, og som så-
dan er det vigtigt. Men, det skal relanceres. Hvem er med 
og hvem er ikke med? Og hvad er formålet? Skal der laves 
et komissorium? Kunne studieudvalget tænke med om of-
fentligheds-teologi?  

- Danmission har nævnt som ønske, at DMR faciliterer kur-
ser i missiologi for nye medarbejdere? (Kan studieudvalget 
spille en rolle her?) 

- HSP indkalder til studieudvalg i maj eller sept. 
HSP-rapport modtaget. 

4.  Økonomi 
a. Budget 2020 (god-

kendt allerede) – 
præsenteret i over-
sigt med budget 
2019 

b. Årsregnskab LGKM-
fond 2018 

 
a: DMR-20-6 
b: 96017041 
LGKM Årsregn-
skab_2018 

Budget modtaget med tak for fin opstilling. 
Spørgsmål om løn til komm.medarbejder: hvor figurerer den i bud-
get 2020? Er der grund til nedgang i udgifter til kontorhold? 
 
[Svar fra bogholder/Katrine J, 20200305: 

- "Komm.medarbejder ligger under Information (konto 
11540), den blev skåret ned til 80.000, da Camilla/Anne 
kun skulle ansættes 30 timer og være mere effektiv; 

- Beløbet for kontorhold for 2019 vil ændre sig når jeg får 
efterposteringer fra revisor, da de ekstraordinære omkost-
ninger for rekruttering af ny gen.sekr. er bogført her".] 

 
Til fremtidig overvejelse: kan/skal LGKM-fonden lukkes? 

5.  Missionsdokument – til drøf-
telse 
Hvilken status skal dokumen-
tet have? Hvordan er det æn-
dret fra efterårsmødet 2019? 

Fremsender tre 
dokumenter: 
a: DMR-20-10 
b: DMR-20-11 
c: DMR-20-12. 

Bestyrelsens bemærkninger: Spændende dokument. Sags og ind-
holdsmæssigt fint til inspiration og udfoldelse i kommende nr. af Ny 
Mission og for drøftelser i medlemsorganisationerne i de kommende 
år. Div specifikke kommentarer modtaget og videresendes til redak-
tionskomiteen, inkl et ønske om sprog-vask.   

6.  DMR og engagement i Tros og 
Religions-Frihed, ToRF. 

DMR-20-15 sta-
tus ToRR. 

- Filip Buff Pedersen præsenterede DMRs engagement i 
ToRF; 

- DMRs opgave er konkret: koordinatorer/sekretariat for 
det tværpolitiske netværk for tros- og religionsfrihed, her-
under hjemmesiden torf.dk og facebookgruppen Tros og 
religionsfrihed. Dertil bidrager DMR til NorFoRB, inkl Forb-
learning.org hjemmesiden; 

- Filip bruges i relation til besøg fra udlandet (som mulighed 
for at møde politikere m.fl.), men bruges ellers ikke af 
DMR-medlemmer. I forbindelse med DMRU-ansøgninger 
bringer Filip sin viden i spil. 
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- Det politiske forum mødes en til to gange om året; et in-

ternt og et eksternt møde. Det har været svært at få fo-
rum'et til at eksistere efter valget, og der har endda været 
diskuteret om Enheden for religions- og trosfrihed og 
amb.posten skal fortsættes. 

- Skal DMR fortsætte engagement i ToRF? Der er brug for 
DMR's klare stemme og frie rolle på området, til at fast-
holde et rettighedsbaseret perspektiv også omkring for-
fulgte kristne. Aspekterne om rettigheder og forfølgelse 
må holdes sammen, og det er det, DMR/DMRU/MKR har 
været med til. 

- DMR's fordel i forhold til DMRU og MKR er, at DMR ikke er 
relateret til embedsmandsværket, og dermed har en mere 
fri rolle forhold til presse og politiske system. Pdas har 
DMRU fået mange ekstramidler til området, og en puljebe-
villing. 

- "Vinduet," dvs. puljen til ToRF-projekter, i DMRU-regi? Er 
det noget der er relevant for DMR-medlemsorganisatio-
ner? Kan det evt være kap.opbygning i samarbejde med en 
partner i et DAC-land (dvs. lande der er kvalificeret til at 
modtage udviklingsbistand fra Dk). 

- Kan der etableres en intern proces mhp at få en fælles for-
ståelse af området i DMR-regi? Det kunne være en proces 
mhp at være tydelig om hvad DMR bidrager med til feltet? 
Sådan en proces skal blot ikke forhindre, at DMR kan tage 
klart stilling i mellemtiden… 

DMR's indstilling: 
- DMR fastholder engagement på området, men gør det 

mere klart, hvad der er det specifikke DMR-bidrag: 
o Koordination/sekretariat for det tværpolitiske 

netværk for tros- og religionsfrihed og hjemme-
siden torf.dk; 

o Arbejde med rettighedsbaseret perspektiv i for-
hold til forfulgte kristne. 

- DMR samarbejder med DMRU og MKR om en afklaring af 
ansvars- og arbejdsfordeling;  

- DMR afsøger muligheder for at få del i ToRF-puljen; 
- DMR iværksætter en proces med medlemmer mhp afkla-

ring af hvorfor vi fastholder både et rettighedsperspektiv 
og et broder/søster-perspektiv. 

- DMR bruger rep.mødet i april til at lancere diskussionen 
med medlemsorganisationer. Diskussionen skal have både 
en teologisk vinkel (hvad er teologien i ToRF?) og en prak-
tisk, og skal fokuseres på, hvordan vi varetager begge. Filip 
Buff P bedes om at forberede et oplæg inkl spørgsmål til 
drøftelse i mindre grupper. 

7.  Punkt uden ansatte…  Punktet udgik 

8.  Oplæg til årsberetning DMR-20-7 Bestyrelsen modtog oplægget med kommentarer til længde, og de-
taljer (om sikkerhed) som skal udfoldes. Dertil ønskede bestyrelsen 
at bevare karakteren af beretning, hvorfor det fremadrettede per-
spektiv, fx omkring ToRF, trækkes ud og lægges over i en anden 
sammenhæng, som et oplæg til det arbejde DMR ser frem imod i de 
kommende år (udfordringer for mis.org, cf statistik fra 2018 – og nye 
modeller for samarbejde, plus DMR-engagement i ToRF). 

9.  Oplæg til repræsentantskabs-
møde 28.april. 

- Valg til bestyrelsen: 
hvem modtager 

DMR-20-4 vars-
ling af rep 
møde. 
 

- Mødet er varslet i henhold til reglerne; 
- Medlemskontingent 2021: 0,85%. 

- Valg: Kirsten Auken, Robert, Finn, Poul-Erik og Christian modta-
ger genvalg (indtil andet forlyder). 
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genvalg? Hvem er 
suppleanter? 

- Skandinavisk Børn-
emission. 

Dagsorden til rep.mødet (ret-
tet til efter best.møde 
4.marts): 
- Andagt v.Poul Erik Knud-

sen; 
- Valg af dirigent og stem-

metællere; 
- Årsberetning og regnskab 

2019 fremlægges til god-
kendelse; 

- Budget 2021 fremlægges 
til godkendelse; 

- Oplæg om DMR-opgaver 
i det nye år; 

- Optagelse af Skandina-
visk Børnemission; 

- Valg til bestyrelsen; 
- Dato for næste 

rep.møde: 17.nov. kl.10-
16 i Odense. 

- Evt. 

DMR-20-13 Se-
minarer ved rep 
møde 2020 
 
DMR-20-7 års-
beretning 2019 

HSP spørger Jørgen Mortensen om han modtager genvalg. Efter 
aftale med J.Mortensen/Poul Erik Knudsen kontakter vi frikirke-
medlemmer af DMR for at høre, om de kan konfirmere indstil-
lingen. 

- Tilmelding til rep-mødet: udsendes ca. en måned før mødet 
sammen med dagsorden. Det skal fremgå af indkaldelsen hvem 
der opstiller hvem til valg, eller hvis det ikke er klart på det tids-
punkt, at der i hvert fald er en rep.der bliver opstillet for de re-
spektive medlemsafsnit (Folke-, Fælles og Frikirkelige…). 

- Skandinavisk Børnemission indstilles til optagelse, og rep.ska-
bet skal stemme om det. Er der tvivl om det skal der en kvalifi-
ceret afstemning til, dvs. skriftlig. DMR-bestyrelse beder KJA 
komme med et udspil til hvordan en skriftlig afstemning skal 
finde sted. HSP giver Børnemissionen besked. 

- Valg af revisor for 2021: bestyrelsen foreslår genvalg af Beier-
holm. 

- Andagt: Poul Erik Knudsen. 
- Valg af dirigent og to stemmetællere: Mogens Mogensen fore-

slås (HSP spørger ham – bekræftet 20200305); stemmetællere 
finder vi på stedet… (PEKN og HSP prikker nogle før mødet, evt 
en fra sekretariatet og en fra forsamlingen). 

- Regnskab 2019 – fremlægges af Finn K-H; 
- Fremlæggelse af årsberetning til vedtagelse. 
- Kontingent 2021 til godkendelse (eget punkt på dagsorden). 
- Drøftelse af arbejdet fremadrettet. Fokus på ToRF og organisa-

tionsfremtid. 
- Optagelse af nye medlemmer; ikke noget om udtrædelse som 

evt nævnes i beretningen.  
- Valg til bestyrelsen. 

Valg til suppleanter: Bodil Skjøtt (Poul Erik bekræfter med Bodil 
– bekræftet 20200305). Vi skal finde en mere fra den fri/fælles-
kirkelige gruppe. (hvem gør det?) 

- Evt. 
 
Til fremtidige overvejelser: Gennemgå vedtægter og forretningsor-
dener. 

10.  Evt.  DMR har på tidl. Bestyrelsesmøde aftalt, at Poul Erik varetager re-
præsentation i Folkekirkens Nødshjælps råd. HSP runder det med 
Peter Samuelsen, evt. Jonas AJ for afklaring og melder ind til Folke-
kirkens Nødhjælp.  

 

/HSP/2020305 
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