Frederiksberg, 6. november 2017

Kære medlemsorganisation i DMR og DMRU,
Forslag om udvidelse af sammenlægningsudvalgets mandat
Sammenlægningsudvalget har fredag den 30 oktober holdt sit tredje møde. Sammenlægningsudvalget
takker for gode skriftlige indspil til dette møde. Referatet fra mødet sendes som tidligere til alle
medlemmer og er vedlagt denne skrivelse. Medlemsorganisationerne opfordres til at dele referatet
med ansatte og bestyrelse.
Som resultat af dels input fra medlemmerne, dels udvalgets undersøgelser angående muligheder og
konsekvenser ved en sammenlægning (vedtægter, økonomi, struktur, medlemsforhold), og dels input
fra de konsulenter, som pt. på vegne af Udenrigsministeriet kapacitetsvurderer DMRU, foreslår
bestyrelserne for DMR og DMRU nu, at kommissoriet for sammenlægningsudvalget udvides.
Sammenlægningsudvalgets kommissorie ønskes udvidet til at se mere bredt på mulighederne for en
forbedret DMR/DMRU konstruktion, der kan fremme samarbejde og integreret mission i stedet for
kun at se på en juridisk fusion. En forbedret konstruktion kunne fx indeholde et fællesudvalg eller en
partnerskabsaftale mellem de to organisationer, som vil kunne fremme fælles interesser.
Nedenfor ses den beslutning, som DMRs repræsentantskabsmøde og DMRUs generalforsamling tog
den 25. april 2017 i Vejle. Det gav bestyrelserne mandat til at nedsætte et sammenlægningsudvalg,
som udgøres af lederne fra de to organisationer, bestyrelsesformændene og to yderligere
repræsentanter. Det foreslås nu at udvalgets mandat udvides som anført med rødt nedenfor.
”Den igangværende proces om tættere fællesskab mellem DMRU og DMR skal munde ud i en sammenlægning til én
organisation eller en anden form for optimeret samarbejdskonstruktion. Repræsentantskabet / generalforsamlingen giver
bestyrelsen mandat til sammen med DMRU’s / DMR’s bestyrelse at nedsætte et samarbejdsudvalg, der skal fremkomme med
forslag til et styrket samarbejde. Dette samarbejdsudvalg kan indhente eksterne personer til opgaver i forbindelse med
udarbejdelsen af samarbejdsforslaget. Forslaget skal foreligge til afstemning ved repræsentantskabsmødet /
generalforsamlingen april 2018.”

Medlemsorganisationer, som har indvendinger mod denne udvidelse af mandat kan tilkendegive disse
ved medlemsmødet den 15. november (se vedlagte invitation) eller indsende en kommentar til
dmr@dmr.org senest den 20. november, så bestyrelserne kan tage stilling hertil forud for
udvalgsmødet den 29. november. Andre inputs er selvfølgelig også velkomne.
På vegne af sammenlægningsudvalget og bestyrelserne for DMR og DMRU.
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