Dansk Missionsråd
Danish Mission Council
Til Dansk Missionsråds (DMR) medlemsorganisationer

Indkaldelse til DMR’s repræsentantskabsmøde, onsdag den 24. april
kl. 10:30 – 12:30 på Vejle Center Hotel, Villy Sørensens Plads 3, Vejle
Hermed indkaldes til DMR’s halvårlige repræsentantskabsmøde. Mødet finder
i år sted som del af det fælles DMR & DMR-U fælles repræsentantskabsmøde
og generalforsamling den 24.-25. april 2013.
Den første del af mødet – kl. 10:00-12:30 – er forretningsdelen, hvor DMR’s
aktiviteter og regnskab gennemgås, og hvor der er plads til og mulighed for
diskussion af hvordan DMR skal udvikle sig i det kommende år. Forslag til
dagsorden vedlægges denne invitation. Andre punkter, der ønskes optaget på
dagsordenen, bedes meddelt sekretariatet senest onsdag d. 10. april 2013.

DATO: 07/03/2013

JONAS ADELIN JØRGENSEN
Generalsekretær / General Secretary

Derefter fortsætter mødet med et fælles DMR & DMR-U seminar kl. 13:3016:00 om onsdagen, og igen torsdag 9:00-15:00. Micah Network – et netværk
af personer involveret i kirkeligt udviklingsarbejde – er et netværk for integreret mission, hvor missionens ’hvorfor’ og dens ’hvordan’ holdes tæt sammen
(se yderligere information på http://www.micahnetwork.org/). Vi har inviteret
lederen af netværket, Sheryl Haw, til at være sammen med os i to dage i forbindelse med det fælles repræsentantskabsmøde og generalforsamling. Sheryl
Haw vil lede en række seminarer, der som overordnet tema har ’integreret mission – perspektiver fra nord og syd’. De temaer, som hun vil komme ind på
inkluderer: ’Hvad er trosbaseret udvikling?’, ’hvad kendetegner integreret mission?’, ’evangelisation og/eller fattigdomsbekæmpelse?’. Seminarerne henvender sig bredt til kredsen af medlemsorganisationer i DMR-U og DMR, og det
er muligt at deltage kun onsdag eller både onsdag og torsdag.

PETER BANGS VEJ 1D
DK-2000 FREDERIKSBERG
DANMARK

TEL

+45 39 61 27 77

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

Giro (gaver): 900 1883

Endelig dagsorden og bilag til repræsentantskabsmødet vil være tilgængelig på
DMR’s hjemmeside www.dmr.org fra fredag den 12. april 2013.
Tilmelding af repræsentanter og andre interesserede – fx bestyrelsesmedlemmer – bedes foretaget senest fredag 12. april pr. mail til phm@dmr.org

Med venlig hilsen

Jonas Adelin Jørgensen

Bank: Forstædernes Bank
Reg.nr. 5470
Konto nr. 2038653
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Forslag til dagsorden for DMR’s repræsentantskabsmøde d. 24. april
2013, kl. 10:30-12:30:
a. Forslag til dirigent
b. Dagsorden ifølge Forretningsordenen for DMR’s repræsentantskab §3
a. Valg af dirigent
b. Godkendelsen af dagsordenen
c. Beretning til godkendelse
d. Fælles værdigrundlag for DMR-U og DMR til godkendelse
e. Regnskab til godkendelse
f. Fremlæggelse af budget
g. Valg af revisor
h. Fastsættelse af kommende møder
i. Eventuelt:
i. Robert Hinnerskov orienterer om ISOBRO

