Til Dansk Missionsråds (DMR) medlemsorganisationer m.fl.

Indkaldelse til DMR’s repræsentantskabsmøde, torsdag d. 12.
november kl. 10:30 – 13:00 i Søsterstuerne, Diakonissestiftelsen, Peter
Bangsvej 1, Frederiksberg
Hermed indkaldes til DMR’s halvårlige repræsentantskabsmøde. Mødet finder sted
i Søsterstuerne på Diakonissestiftelsen, Frederiksberg. Der serveres morgenbrød fra
kl. 10:00 Søsterstuerne.
Mødet er inddelt i to dele: Den første del fra kl. 10:30-12:00 er forretningsdelen,
hvor forslag til ændring af DMR’s vedtægter præsenteres, diskuteres og
fremlægges til afstemning. De nye vedtægter giver gode rammer for, hvordan
DMR skal udvikle sig i det kommende år. Endelig dagsorden og bilag til
repræsentantskabsmødet er tilgængelig på DMR’s hjemmeside www.dmr.org
under ’Om DMR’ og ’Repræsentantskabets referater’.
Kl. 12.00 – 13.00 frokost.

DATO: 09/11/2015

JONAS ADELIN JØRGENSEN
Generalsekretær / General Secretary

PETER BANGS VEJ 1D
DK-2000 FREDERIKSBERG

Anden del af mødet fra kl. 13.00 – 15.00 er et seminar og en boglancering af
DMR’s nye bog Kristendom og udvikling (se separat flyer for detaljer om seminar
og bog)




Poverty and Power: African Challenges to Christian Mission v. Gerrie ter
Haar, Prof. em. Erasmus University, Rotterdam.
Har trosbaserede organisationer en speciel rolle i udviklingsarbejdet? v.
Lars Udsholt, Sekretariatsleder, Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling
Debat med bidragydere til bogen, v. blandt andet Jørgen Thomsen,
Folkekirkens Nødhjælp og Uffe Torm, redaktør

Tilmelding af repræsentanter og andre interesserede – fx bestyrelsesmedlemmer i
medlemsorganisationerne – til repræsentantskabsmøde samt seminar bedes
foretaget senest tirsdag d. 3. november til dmr@dmr.org.
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Med venlig hilsen
Dansk Missionsråd – et fællesskab af
organisationer og menigheder om mission

Jonas Adelin Jørgensen

siden 1912. Kristen mission er
forkyndelse, nye fællesskaber og arbejde
for at ændre verden.

Forslag til dagsorden for repræsentantskabsmødet
a. Forslag til dirigent
b. Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsordenen
3. Gennemgang af de ændrede vedtægter
4. 1. afstemning om de ændrede vedtægter
5. Eventuelt.
De ændrede vedtægter såvel som baggrundsdokumenter kan findes på DMR’s hjemmeside
www.dmr.org under ’Om DMR’, ’Repræsentantskabets referater’ .

