Til Dansk Missionsråds (DMR) medlemsorganisationer m.fl.

Endelig dagsorden til DMR’s repræsentantskabsmøde, tirsdag den 30.
april kl. 10:30 – 13:00 på Vejle Center Hotel, Villy Sørensens Plads 3, Vejle
(jf. Forretningsorden for DMR’s repræsentantskab §3)
a. Forslag til dirigent: Mogens Mogensen
b. Dagsorden ifølge Forretningsordenen for DMR’s repræsentantskab § 3
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsordenen
3. Beretning til godkendelse (bilag ’Bestyrelsens beretning for 2018’)
4. Regnskab til godkendelse (bilag ’Årsregnskab for 2018’, ’Regnskabserklæring
2018’)
5. Fremlæggelse af DMR’s målsætning for 2019-2021
6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingentsprocent for 2019 og
2020
7. Valg af til bestyrelse (se nedenfor)
a) Suppleringsvalg:
a. Repræsentant for den frikirkelige valggruppe Bøje Pedersen ønsker at udtræde af bestyrelsen, og der ønskes valgt en ny bestyrelsesmedlem.
b. Repræsentant fra den folkekirkelige valggruppe: Der ønskes
valgt et bestyrelsesmedlem til bestyrelsen.
8. Valg af revisor: forslag er Anders Bjørnholm fra revisionsfirma Beierholm.
9. Fastsættelse af kommende møder: Repræsentantskabsmøde onsdag d. 20.
november 2019 i Odense.
10. Eventuelt

DATO: 09/04/2019

JONAS ADELIN JØRGENSEN
Generalsekretær / General Secretary

PETER BANGS VEJ 1D
DK-2000 FREDERIKSBERG
DANMARK

TEL

+45 81 72 40 07

MOBIL +45 61 67 82 72
E-MAIL jaj@dmr.org
www.dmr.org

Sammensætningen af den nuværende bestyrelse for DMR 2017-2020:
Formand:
Næstformand:
Næstformand:
Bestyrelsesmedlemmer:

Poul Erik Knudsen (Mission Afrika)
Bøje Pedersen (Missionsforbundet)
Bodil Skjøtt (suppleant, Israelsmissionen)
Kirsten Auken (Danmission)
Robert Refslund (Luthersk Missionsforening)
Finn Kjer-Hansen (Lærernes Missionsforening)

CVR.-NR: 17 04 04 99

Dansk Missionsråd – et fællesskab af or-

Suppleringsvalg af bestyrelsesmedlem for perioden 2019-2020 er nødvendigt, da
Bøje Pedersen ønsker at udtræde af bestyrelsen, og suppleant Bodil Skjøtt p.t. er
indtrådt i bestyrelsen. Desuden skal vælges et bestyrelsesmedlem fra den folkekirkelige gruppe.

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

Kandidater:

Christian Holmgaard (Promissio, Israelsmissionen)
N.N. (frikirkelig kandidat).

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.

