
DMR-2022-03 Referat best møde, 25 januar 2022 

 

Referat fra DMR-bestyrelsesmøde 25.januar, 2022 
 

Tid: kl.10.30-14.30, med formiddagskaffe fra kl.10. 
Sted:  Hotel Plaza, Østre Stationsvej 24, Dk-5000 Odense. 
Tilstede: Poul Erik Knudsen (PEK), Robert Refslund-Nørregaard (RRN), Finn Kier-Hansen (FKH), Kirsten Au-

ken, Jørgen Mortensen og Christian Holmgaard. 
Afbud: Ingen 
Sekretariatet: HSP og Karsten Lund online. 
GDPR hensyn i filer: ingen. 

No Tekst Best. skr. Notater 
 Indledning v.Henrik   

1.  Godkendelse af dagsorden  Godkendt. 

2.  Referat DMR-21-34 Signering af referat fra 23.aug., 2021. 

3.  Siden sidst 
a. Efterårsmøde 

 

b. Magasin Kirke 
for alle 

c. HSP rapport 

 

 
 

 
C: DMR-21-38 

 

a. E-møde, nov.16. Bestyrelsen drøftede af-
lysning og bemærkede bl.a., at DMR er 
holdningsbaseret og netværksorienteret 
men ikke har midler og projekter som 
f.eks. CKU. I nov var der C-træthed. Kan 
vi gøre det nemmere at melde sig til? 
Hovedsagen må være, at vi planlægger 
noget, der er spændende og relevant.  
Ved årsmødet i april italesætter vi for-
ventning til at mødes fysisk to gange om 
året. 

b. Opdatering om magasinet Kirke for alle  
v.Karsten Lund, redaktør for siden. 
Bestyrelsen glæder sig over det fremvi-
ste og ser frem til fortsættelsen. Tillykke 
med det store arbejde med at forene 
kræfterne.  

c. Rapport til orientering. 
Bemærkninger: Diakoni-kursus udbudt af 
DMR er ikke i direkte konkurrence til kur-
sus udbudt på Diakonhøjskolen. 
Forventningsafstemning med DMR MO, 
som er nævnt i HSP rapport adresseres i 
årsrapport og til rep.møde. 

4.  Økonomi 
a. Status 
b. LGKM-uddeling. 

 
c. Skattefradrags-

sag. 

  
a. Som regnskabet ser ud nu, før revision, har 
DMR et lille underskud i 2021. 
b. LGKM uddeling i 2021 blev aflyst da afkast var 
under Dkk 2.000. HSP har meddelt det til Dan-
ske Banks fondsafdeling. 
c. Orientering om status i skattefradrags-sag. 
DMR er ikke parat til at lukke ordningen, men 



 
 

afventer svar fra Skats jurister. DMR kommunike-
rer til de berørte organisationer at det ikke læn-
gere er muligt at få skattefrihed via DMR.  
DMR opfordrer til at forfølge det politiske spor 
(særligt i samarbejde med FrikirkeNet og andre), 
før retlig afklaring overvejes. 

5.  Målsætning 2022-24 DMR-22-02 Bestyrelsen bemærker, at det vil styrke papiret 
hvis hver af de fire afsnit har en overskrift, og 
sammenhæng mellem målsætning og handlings-
plan er klar. 
Papiret gennemskrives på den baggrund og un-
der hensyn til flg punkter: 

- Under afsnit A inddrages et aspekt om 
religionsfrihed (a la ”i samarbejde med 
CKU arbejder DMR med ToRF”). 

- Under afsnit B fremhæves det, at DMR 
arbejder med forkyndelse... 

- Under afsnit B tages reference til klima 
ud... 

6.  Handlingsplan 2022 DMR-21-36 - DMR bestyrelse ønsker klarere sammen-
hæng mellem handlingsplan og målsæt-
ning. 

- I forhold til afsnit om netværk: kan/skal 
DMR være medlem af gruppe i MKR-regi 
om WCC? Det undersøges. 

- DMRs bestyrelse kan give bidrag til en 
beskrivelse af kriterier for arbejdet med 
netværk. 

7.  Netværk for missionærer og ud-
deling af fond 

DMR-21-37 Bestyrelsen drøftede oplæg og godkender det 
med flg bemærkninger: 

- Metodik: udbetaling over to år, evt tre 
hvis det trækker ud. 

- Tidshorisont: det må gerne sættes i værk 
så hurtigt som muligt.  

8.  Repræsentantskabsmødet  - Bestyrelsen beder om, at erfa-gruppen, 
UNG.mission bidrager på rep.mødet med 
oplæg til drøftelse, om mission, klima og 
unge.  

- Tema om ”hvad er mission?” kan evt bru-
ges som omdrejningspunkt til E-mødet, 
fx med afsæt i M.Mogensens bog om 
missions-metaforer. 

- Forslag til dirigent drøftet. 
- Emne til fællesseminar med CKU er af-

klaret, og DMR har pointeret behov for at 
fastholde kirkevinklen og at programmet 
ikke er for pakket. 

9.  Punkt uden ansatte  - Formand refererede fra MUS med HSP. 
- Spørgsmål til Kirke for alle: Er der en an-

svarshavende redaktør? Det er HSP, som 
det er nu. Det er væsentlig ting at itale-
sætte det mhp forebyggelse hvis der 



 
 

opstår problemer. Det indebærer også 
en henstilling til at redaktionen læser 
indlæg igennem mhp at undgår injurier 
mv. 

10.  Fællesmøde med CKU  Fællesmødet er aflyst, og CKU foreslår 23.marts. 
DMR holder fast i dato 14.marts. 
Er der en ny GS i CKU kan han/hun inviteres 
med. 

11.  Eventuelt  - Ny mail-adr er på vej fra Robert. 

/HSP/20220128 

 

Til orientering 
 . . . . . . .  

- Næste møder (om alt går vel og Gud vil "#$%):  
o DMR bestyrelsesmøde, 14.marts, 2022, 10.30-16 i Odense; 
o DMR repræsentantskabsmøde, 25.april, 10.30-12.30 i Vejle, efterfulgt af fællesseminar 

med CKU og CKU’s årsmøde dagen efter, 26.april; 
o DMR bestyrelsesmøde, 22.august, 2022, 10.30-16 i Odense; 
o DMR halvårsmøde, 15.nov., 10.30-15 i Odense. 

- Varsling af rep.møde ”med mindst to måneders varsel,” altså før 25.februar – dagsorden udsen-
des ”mindst 14 dage før mødets afholdelse”. Bestyrelsesvalg? Bestyrelsen er valgt for perioden 
2020-23, så i løbet af efteråret 2022 skal bestyrelsen tage stilling til det. 

 

 

Dato: 14.januar, 2022 
 

 


