R8/2016

Bestyrelsen har udarbejdet følgende forslag til ændringer af Vedtægter og Bestemmelser for Danmission. Forslaget fremsættes blandt andet på følgende baggrund:


SKATs regulativer i forhold til § 8 A-organisationer (betingelser for skattefradrag ved gaver) har betydet nødvendige ændringer af et par punkter.



Medlemsbegrebet er tidligere behandlet på flere repræsentantskabsmøder. Bestyrelsen fremlægger nu et forslag, hvis intention er at afklare og forenkle
medlemsbegrebet i Danmission.



Reglerne for medarbejderrepræsentation er ændret, hvilket får indflydelse på vedtægterne.

Herudover er der foretaget en række sproglige opstramninger og præciseringer samt enkelte kosmetiske ændringer.
Grafisk er ændringsforslaget sat op således, at de nuværende vedtægter og bestemmelser findes i venstre spalte, ændringsforslag i midterste, og kommentarer og
begrundelser for ændringer i højre spalte. Det er ændringsforslaget i midterste spalte, der er bestemmende for opsætningens nummersystematik.
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§ 1. Navn, hjemsted og baggrund

§ 1 Navn og hjemsted

1.1. Foreningens navn er Danmission.

1.1. Organisationens navn er Danmission.

Danmission omtales normalt som en organisation.

1.2. Organisationens hjemsted er den kommune,
hvori hovedkontoret er beliggende.

1.2. Danmissions hjemsted er den kommune, hvori
hovedkontoret er beliggende.

Kosmetisk ændring.

1.3. Danmission er en missionsorganisation
etableret 1. januar 2000 ved en sammenslutning
af Det Danske Missionsselskab (DMS - stiftet den
17. juni 1821) og Dansk Santalmission –
Folkekirkelig Mission i Asien (stiftet den 26.
september 1867) og en sammenslutning med
virkning fra den 1. januar 2013 med IKON (stiftet
den 19. september 1992).

Udgår.

Sammenlægningen af DMS, Dansk Santalmission
og IKON anses nu for at have opnået en sådan
karakter, at historien bag ikke længere har en
naturlig plads i vedtægterne.

§ 2. Formål og grundlag

§ 2 Formål og grundlag

2.1. Danmissions formål er at deltage i den
sendelse med forkyndelse og tjeneste for alle
jordens folk, som Jesus Kristus kalder sin kirke til.

2.1. Danmissions formål er at deltage i den
sendelse med forkyndelse og tjeneste for alle
jordens folk, som Jesus Kristus kalder sin kirke til.

2.2. Danmission er en selvstændig folkekirkelig

2.2. Danmission er en selvstændig, folkekirkelig
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organisation og arbejder på grundlag af
folkekirkens evangelisk-lutherske bekendelse.

organisation og arbejder på grundlag af
folkekirkens evangelisk-lutherske bekendelse.

2.3. Danmission arbejder i partnerskab med kirker
og organisationer for at tjene sit formål.

2.3. Danmission arbejder i partnerskab med kirker
og organisationer for at tjene sit formål.

§ 3. Opbygning

§ 3 Opbygning

3.1. Medlemmer er de personer, som gennem et
engagement i kredse, menigheder og grupper
arbejder for organisationens formål eller som
individuelt indmelder sig i organisationen.

3.1. Medlemmer af Danmission er de personer,
som individuelt indmelder sig i Danmission
gennem betaling af kontingent.
Kontingentet fastsættes af repræsentantskabet.

Forslaget afspejler et let forståeligt og
gennemskueligt medlemsbegreb og følger
anbefalinger fra ISOBRO mht. indsamlingslov mv.

Ny bestemmelse

3.2. Medlemmerne udtræder af Danmission ved
at melde sig ud skriftligt eller ved at undlade at
betale kontingent indenfor ét kalenderår.

Paragraffen sikrer klare regler omkring udmelding.

Ny bestemmelse

3.3. Danmission hæfter udelukkende med sin til
enhver tid bestående formue.

Ny bestemmelse krævet af SKAT.

Ny bestemmelse

3.4. Ingen medlemmer kan gøre krav på nogen
andel af Danmissions formue og hæfter ikke for
Danmissions forpligtelser.

Ny bestemmelse krævet af SKAT.

3.2. Medlemmerne af Danmission vælger
medlemmerne af repræsentantskabet efter
Bestemmelser for Danmission § 3.

3.5. Repræsentantskabet vælges i henhold til
Bestemmelser for Danmission.

Sproglig forenkling.

§ 4. Repræsentantskabet

§ 4 Repræsentantskabet
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4.1. Repræsentantskabet er organisationens
øverste myndighed.

4.1. Repræsentantskabet er Danmissions øverste
myndighed.

4.2. Repræsentantskabet består af mindst 237 og
højst 257 medlemmer, der vælges efter nærmere
regler fastsat i Bestemmelser for Danmission.

4.2. Repræsentantskabet består af mindst 237 og
højst 257 medlemmer, der vælges efter nærmere
regler fastsat i Bestemmelser for Danmission.

4.3. Valgbare til repræsentantskabet er
medlemmer af:
 folkekirken i Danmark, Færøerne og
Grønland
 menigheder under Danske Sømands- og
Udlandskirker (DSUK)
 IKON
Repræsentanterne skal være personlige
medlemmer af Danmission, og må ikke være
lønnede medarbejdere i organisationen, dog med
undtagelse af korttidsansatte
ungdomsmedarbejdere som bl.a. volontører og
globale fortællere.

4.3. Valgbare til repræsentantskabet er
medlemmer af Danmission.

Med forslaget ønsker bestyrelsen at åbne for, at
frivillige i fx Danmission Genbrug, der ikke er
medlemmer af folkekirken eller et andet
kirkesamfund, kan engagere sig i
repræsentantskabet. Samtidigt er der tale om en
forenkling.

Repræsentanterne må ikke være lønnede
medarbejdere i Danmission, dog med undtagelse
af korttidsansatte ungdomsmedarbejdere som
volontører, globale fortællere og
studentermedarbejdere.

Ordlyden tager højde for den stigende brug af
korttidsansatte studentermedarbejdere i
Danmissions administration.

4.4. Bestyrelsen deltager i
repræsentantskabsmødet med taleret.

4.4. Bestyrelsen deltager med taleret i
repræsentantskabsmødet.

Kosmetisk ændring.

(Flyttet fra Bestemmelser for Danmission § 3.4)

4.5. Bestyrelsen kan indbyde særligt sagkyndige til
at deltage med taleret i repræsentantskabsmødet.

Flyttet fra de gældende Bestemmelser for
Danmission § 3.4.

4.5. Deltagelse i repræsentantskabets arbejde
kræver personligt fremmøde. Der kan ikke
stemmes ved fuldmagt. Hver repræsentant har én
stemme.

4.6. Deltagelse i repræsentantskabets arbejde
kræver personligt fremmøde. Der kan ikke
stemmes ved fuldmagt. Hver repræsentant har én
stemme.
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4.6. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes 1
gang årligt inden udgangen af september måned.

4.7. Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes
én gang årligt inden udgangen af september
måned.

4.7. Repræsentantskabsmødet indkaldes af
bestyrelsen med mindst 15 ugers varsel.

4.8. Repræsentantskabsmødet indkaldes af
bestyrelsen med mindst 15 ugers varsel.

4.8. Dagsordenen for repræsentantskabsmødet
udsendes til repræsentantskabets medlemmer
senest 8 uger før mødedatoen. Forslag, der
ønskes optaget på dagsordenen, skal være
formanden i hænde senest 10 uger før
repræsentantskabsmødet.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være
underskrevet af mindst 5
repræsentantskabsmedlemmer.

4.9. Dagsordenen for repræsentantskabsmødet
udsendes til repræsentantskabets medlemmer
senest 8 uger før mødedatoen. Forslag, der
ønskes optaget på dagsordenen, skal være
formanden i hænde senest 10 uger før
repræsentantskabsmødet.
Forslag, der ønskes behandlet, skal være
underskrevet af mindst 5
repræsentantskabsmedlemmer.

4.9. Repræsentantskabets dagsorden indeholder:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af bestyrelsens beretning for
arbejdet i det forløbne år
3. Godkendelse af det reviderede årsregnskab
4. Indkomne forslag
5. Godkendelse af handlingsplan og budget for
kommende år
6. Valg af medlemmer og suppleanter til
bestyrelsen
7. Valg af statsautoriseret revisor
8. Eventuelt

4.10. Repræsentantskabsmødets dagsorden
indeholder:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af bestyrelsens beretning for
arbejdet i det forløbne år
3. Godkendelse af det reviderede årsregnskab
4. Indkomne forslag
5. Godkendelse af handlingsplan og budget for
kommende år
6. Valg af medlemmer og suppleanter til
bestyrelsen
7. Valg af statsautoriseret revisor
8. Eventuelt

4.10. Repræsentantskabets afgørelser træffes ved

4.11. Repræsentantskabets afgørelser træffes ved

Kosmetisk ændring.

Kosmetisk ændring.
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simpel stemmeflerhed med mindre andet er
bestemt i vedtægterne.
Ved stemmelighed betragtes forslaget som
bortfaldet.
Såfremt bare ét medlem af repræsentantskabet
eller af bestyrelsen ønsker det, skal afstemningen
foretages skriftligt.

simpel stemmeflerhed med mindre andet er
bestemt i vedtægterne.
Ved stemmelighed betragtes forslaget som
bortfaldet.
Såfremt bare ét medlem af repræsentantskabet
eller bestyrelsen ønsker det, skal afstemningen
foretages skriftligt.

4.11. Vedtagelse af resolutioner kan ske med ¾ af
de afgivne stemmer. Forslag til resolutioner kan
fremsættes på ethvert tidspunkt af
repræsentantskabsmødet.

4.12. Vedtagelse af resolutioner kan ske med 3/4
af de afgivne stemmer. Forslag til resolutioner kan
fremsættes på ethvert tidspunkt af
repræsentantskabsmødet.

4.12. Der udarbejdes et referat af
repræsentantskabets beslutninger med debattens
hovedpunkter. Referatet underskrives af
dirigenten.

4.13. Der udarbejdes et referat af
repræsentantskabets beslutninger med debattens
hovedpunkter. Referatet underskrives af
dirigenten.

4.13. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
afholdes efter beslutning af bestyrelsen eller når
mindst 45 repræsentanter fremsætter skriftlig
begæring herom til bestyrelsen med angivelse af
forslag til behandling. Mødet indkaldes herefter
inden 4 uger med mindst 4 ugers varsel.

4.14. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde
afholdes efter beslutning af bestyrelsen eller når
mindst 45 repræsentanter fremsætter skriftlig
begæring herom til bestyrelsen med angivelse af
forslag til behandling. Mødet indkaldes herefter
inden 4 uger med mindst 4 ugers varsel.

4.14. Dagsordenen for et ekstraordinært
repræsentantskabsmøde bekendtgøres senest 2
uger før mødets afholdelse. Ekstraordinære
repræsentantskabsmøder følger i øvrigt reglerne
for afholdelse af ordinære
repræsentantskabsmøder, dog undtaget kravet til
dagsordenens indhold.

4.15. Dagsordenen for et ekstraordinært
repræsentantskabsmøde bekendtgøres senest 2
uger før mødets afholdelse. Ekstraordinære
repræsentantskabsmøder følger i øvrigt reglerne
for afholdelse af ordinære
repræsentantskabsmøder, dog undtaget kravet til
dagsordenens indhold.

Kosmetisk ændring.
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§ 5. Bestyrelsen

§ 5 Bestyrelsen

5.1. Bestyrelsen leder organisationens virksomhed.

5.1. Bestyrelsen leder Danmissions virksomhed.

Kosmetisk ændring.

5.2. Bestyrelsen består af 12 medlemmer.
9 personer vælges af repræsentantskabet.
3 personer vælges af bestyrelsen. Gennem dette
valg skal der sikres bestyrelsen den nødvendige
ekspertise og alsidig kirkelig repræsentation.

5.2. Bestyrelsen består af 12 medlemmer.
9 medlemmer vælges af repræsentantskabet.
3 medlemmer vælges af bestyrelsen. Gennem
dette valg sikres bestyrelsen den nødvendige
ekspertise og alsidig kirkelig repræsentation.

Sproglig korrektion.

5.3. Organisationens lønnede medarbejdere i
Danmark vælger to personer, der deltager i
bestyrelsesmøderne. Valg og opstillingsregler for
medarbejderrepræsentanter fastlægges af
bestyrelsen. Medarbejderrepræsentanter har ikke
stemmeret. De lønnede medarbejdere i udlandet
repræsenteres af missionærer på hjemmeophold,
som deltager i bestyrelsesmøderne som
medarbejderrepræsentanter.

5.3. Danmissions lønnede medarbejdere vælger 2
medarbejderrepræsentanter, der deltager i
bestyrelsesmøderne. Valg og opstillingsregler for
medarbejderrepræsentanterne fastlægges af
bestyrelsen. Medarbejderrepræsentanterne har
ikke stemmeret.

Der skelnes i den foreslåede ordlyd ikke mellem
medarbejdere i Danmark og i udlandet.

5.4. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer af
folkekirken i Danmark, Færøerne og Grønland og
af menigheder under Danske Sømands- og
Udlandskirker (DSUK).
Medlemmerne af bestyrelsen skal være
personlige medlemmer af Danmission og må ikke
være lønnede medarbejdere i organisationen.

5.4. Valgbare til bestyrelsen er medlemmer af
folkekirken i Danmark og Folkekirken i Færøerne.
Medlemmerne af bestyrelsen skal være
medlemmer af Danmission og må ikke være
lønnede medarbejdere i organisationen.

Teksten er ført i overensstemmelse med
Grundlovens § 1 og § 4.
Folkekirken i Grønland er teknisk set del af
folkekirken. Folkekirken i Færøerne er selvstændig
siden 2007.
Bestemmelsen vedr. DSUK er udeladt, da
medlemskab af DSUK-kirker følger lokale regelsæt
uden en fælles systematik.

5.5. Forslag til kandidater til bestyrelsen skal være
formanden i hænde senest 10 uger før mødet og

5.5. Forslag til kandidater til bestyrelsen skal være
formanden i hænde senest 10 uger før mødet og
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være underskrevet af mindst 5
repræsentantskabsmedlemmer eller være
opstillet af bestyrelsen.

være underskrevet af mindst 5
repræsentantskabsmedlemmer eller være
opstillet af bestyrelsen.

5.6. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 3
år. Genvalg kan finde sted indtil 3 gange.

5.6. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 3
år. Genvalg kan finde sted op til 3 gange.

Sproglig korrektion.

5.7. Valget mellem opstillede kandidater til
bestyrelsen foregår skriftligt og under et. På
stemmesedlen skal hver enkelt stemmeberettiget
anføre lige så mange kandidatnavne, som skal
vælges. De kandidater, der herved opnår flest
stemmer, er valgt til bestyrelsens ledige pladser.
De, der ikke opnår valg, er suppleanter i den
rækkefølge, deres stemmetal afgør.

5.7. Valget mellem opstillede kandidater til
bestyrelsen foregår skriftligt og samlet. På
stemmesedlen skal hver enkelt stemmeberettiget
anføre så mange kandidatnavne, som skal vælges.
De kandidater, der herved opnår flest stemmer, er
valgt til bestyrelsen. De, der ikke opnår valg, er
suppleanter i den rækkefølge, deres stemmetal
afgør.

Sproglig korrektion.

5.8. Valgperioden begynder efter afslutningen af
et repræsentantskabsmøde.

5.8. Valgperioden begynder efter afslutningen af
et repræsentantskabsmøde.

5.9. På det første møde efter
repræsentantskabsmødet konstitueres
bestyrelsen med formand og næstformand.
Valg af formand og næstformand sker ved skriftlig
afstemning. Bestyrelsens anciennitetsmæssigt
ældste medlem leder valghandlingen.

5.9. På det første møde efter
repræsentantskabsmødet konstitueres
bestyrelsen med formand og næstformand.
Valg af formand og næstformand sker ved skriftlig
afstemning. Bestyrelsens anciennitetsmæssigt
ældste medlem leder valghandlingen.

5.10. Hvis et repræsentantskabsvalgt medlem af
bestyrelsen udtræder af bestyrelsen, indtræder
den ved sidste repræsentantskabsmøde først
valgte suppleant i resten af valgperioden.

5.10. Hvis et repræsentantskabsvalgt medlem af
bestyrelsen udtræder af bestyrelsen, indtræder
den ved sidste repræsentantskabsmøde først
valgte suppleant i resten af valgperioden.

5.11. Hvis et repræsentantskabsvalgt medlem af

5.11. Hvis et repræsentantskabsvalgt medlem af
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bestyrelsen udtræder af bestyrelsen uden for tur,
og der ikke er flere suppleanter, foretages
indsupplering på det førstkommende
repræsentantskabsmøde. Valgperiodernes
længde afgøres da af stemmetallenes størrelse
således, at den der får flest stemmer sidder i den
længste periode.

bestyrelsen udtræder af bestyrelsen uden for tur,
og der ikke er flere suppleanter, foretages
indsupplering på det førstkommende
repræsentantskabsmøde. Valgperiodernes
længde afgøres da af stemmetallenes størrelse
således, at den der får flest stemmer sidder i den
længste periode.

5.12. Hvis et repræsentantskabsvalgt medlem af
bestyrelsen er forhindret i at deltage mere end
sammenhængende 6 måneder, indkaldes
suppleant i fraværsperioden.

5.12. Hvis et repræsentantskabsvalgt medlem af
bestyrelsen er forhindret i at deltage mere end
sammenhængende 6 måneder, indkaldes
suppleant i fraværsperioden.

5.13. Hvis et bestyrelsesvalgt medlem udtræder af
bestyrelsen, vælger bestyrelsen et nyt medlem for
resten af den pågældendes periode.

5.13. Hvis et bestyrelsesvalgt medlem udtræder af
bestyrelsen, vælger bestyrelsen et nyt medlem for
resten af den pågældendes periode.

5.14. Et tidsrum på mindre end 2 år som indtrådt
suppleant i bestyrelsen medregnes ikke ved
beregning af genvalgsperioder.

5.14. Et tidsrum på mindre end 2 år som indtrådt
suppleant i bestyrelsen medregnes ikke ved
beregning af genvalgsperioder.

5.15. Bestyrelsen fastsætter selv sin
forretningsorden.

5.15. Bestyrelsen fastsætter selv sin
forretningsorden.

5.16. Bestyrelsen ansætter en generalsekretær til
at varetage den daglige ledelse af Danmission.
Generalsekretærens ansættelsesvilkår fastsættes
af bestyrelsen.

5.16. Bestyrelsen ansætter en generalsekretær til
at varetage den daglige ledelse af Danmission.
Generalsekretærens ansættelsesvilkår fastsættes
af bestyrelsen.

5.17. Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg
og fastlægger de nærmere regler for dets
virksomhed og beføjelser. Bestyrelsen nedsætter

5.17. Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg
og fastlægger de nærmere regler for dets
virksomhed og beføjelser. Bestyrelsen nedsætter
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andre udvalg efter behov.

andre udvalg efter behov.

5.18. Generalsekretæren deltager i bestyrelsens og
forretningsudvalgets møder uden stemmeret.

5.18. Generalsekretæren deltager i bestyrelsens og
forretningsudvalgets møder uden stemmeret.

5.19. Bestyrelsen og forretningsudvalget kan holde
møder uden ansatte medarbejdere.

5.19. Bestyrelsen og forretningsudvalget kan holde
møder uden ansatte medarbejdere.

§ 6. Tegning

§ 6 Tegning

6.1. Danmission tegnes af formand eller
næstformand i forening med generalsekretæren.

6.1. Danmission tegnes af formand eller
næstformand i forening med generalsekretæren.

6.2. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.

6.2. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt.

§ 7. Regnskab og revision

§ 7 Regnskab og revision

7.1. Organisationens regnskabsår følger
kalenderåret. Årsregnskabet underskrives af
generalsekretæren og bestyrelsen.

7.1. Danmissions regnskabsår følger kalenderåret.
Årsregnskabet underskrives af generalsekretæren
og bestyrelsen.

Kosmetisk ændring.

7.2. Årsregnskabet revideres af en statsautoriseret
revisor, som vælges af repræsentantskabet for 1 år
ad gangen.

7.2. Årsregnskabet revideres af en statsautoriseret
revisor, som vælges af repræsentantskabet for ét
år ad gangen.

Kosmetisk ændring.

§ 8. Vedtægtsændringer

§ 8 Vedtægtsændringer

8.1. Ændring af vedtægter kan ske på et ordinært
repræsentantskabsmøde, når mindst halvdelen af
medlemmerne af repræsentantskabet er til stede
og 2/3 af de afgivne stemmer vedtager

8.1. Ændring af vedtægter kan ske på et ordinært
repræsentantskabsmøde, når mindst halvdelen af
repræsentantskabets medlemmer er til stede og
2/3 af disse stemmer for ændringen.

Sproglige præciseringer og kosmetiske ændringer.
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ændringen.

§ 9. Sammenlægning

§ 9 Sammenlægning

9.1. Organisationen kan sammenlægges med en
eller flere andre organisationer ved vedtagelse af
et af bestyrelsen udarbejdet forslag til
sammenlægning på et repræsentantskabsmøde,
når mindst halvdelen af med-lemmerne af
repræsentantskabet er til stede, og 2/3 af de
afgivne stemmer vedtager ændringen.

9.1. Danmission kan sammenlægges med én eller
flere organisationer gennem repræsentantskabets
vedtagelse af et af bestyrelsen udarbejdet forslag.
Vedtagelse kræver, at mindst halvdelen af
repræsentantskabets medlemmer er til stede, og
at 2/3 af disse stemmer for sammenlægningen.

§ 10. Opløsning

§ 10 Opløsning

10.1. Opløsningen af organisationen kan ske efter
at forslag herom er vedtaget på et ordinært
repræsentantskabsmøde med ¾ af de afgivne
stemmer. Vedtagelsen skal efterfølgende
bekræftes på et ekstraordinært
repræsentantskabsmøde med 2/3 af de afgivne
stemmer. Dette ekstraordinære
repræsentantskabsmøde afholdes mindst 2 og
højest 6 måneder efter det ordinære.

10.1. Opløsning af Danmission kan ske efter at
forslag herom er vedtaget på et ordinært
repræsentantskabsmøde med 3/4 af de afgivne
stemmer. Vedtagelsen skal efterfølgende
bekræftes på et ekstraordinært
repræsentantskabsmøde med 2/3 af de afgivne
stemmer. Dette ekstraordinære
repræsentantskabsmøde afholdes mindst 2 og
højest 6 måneder efter det ordinære.

Sproglig korrektion og kosmetiske ændringer.

10.2. Såfremt organisationen opløses, overføres
resterende aktiver, efter repræsentantskabets
beslutning, til en anden organisation eller religiøst
samfund, som er hjemmehørende her i landet
eller i EU/EØS-Land, som udfører et beslægtet
arbejde, og som har et almenvelgørende eller på
anden måde almennyttigt formål.

10.2. Såfremt Danmission opløses, overføres
resterende aktiver efter repræsentantskabets
beslutning til en anden organisation eller et
religiøst samfund, som er hjemmehørende i
Danmark eller i et EU/EØS-land, der udfører et
beslægtet arbejde, og som har et almennyttigt
formål.

Sproglig korrektion, forenkling og kosmetiske
ændringer.

Sproglige præciseringer og kosmetiske ændringer.
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§ 1. Organisation

§ 1 Organisation

1.1. Organisationen hviler på folkelige
fællesskabers og enkeltpersoners indsats som
angivet i vedtægternes § 3.

1.1. Organisationen hviler på folkelige
fællesskabers og enkeltpersoners indsats. Disse er
organiseret hhv. efter folkekirkens stiftsinddeling,
hhv. i genbrugsarbejde, ungdomsarbejde samt
landekredse og arbejdsgrene.

Præcisering.

§ 2 Danmission i stiftet
1.2. Individuelle medlemmer og medlemmer af
missionskredse, cafékredse, børne- og
ungdomsgrupper, lejrledelser, genbrugsbutikker,
menigheder, skoler, personlige bidragydere og
andre er organiseret stiftsvis.

2.1. Danmission er organiseret efter folkekirkens
stiftsinddeling.

1.9. Den bestående kreds-, kredsforbunds- og
distriktsstruktur tilknyttes stiftsbestyrelsen i
respekt for lokale ønsker og traditioner. Disse
strukturer er selvorganiserende. Danmissions
bestyrelse bemyndiges til at regulere de lokale
arbejdsstrukturer, der overlapper stiftsgrænserne,
og afgøre hvordan stemmeretten på
stiftsårsmøderne fordeles.

2.2. Den bestående kreds-, kredsforbunds- og
distriktsstruktur tilknyttes stiftsbestyrelsen i
respekt for lokale ønsker og traditioner. Disse
strukturer er selvorganiserende. Danmissions
bestyrelse bemyndiges til at regulere de lokale
arbejdsstrukturer, der overlapper stiftsgrænserne,
og afgøre hvordan stemmeretten på
stiftsårsmøderne fordeles.

1.6. Stiftsaktiviteterne ledes af en bestyrelse på 6
medlemmer, der vælges på stiftets årsmøde.

2.3. Stiftsaktiviteterne ledes af en bestyrelse på 6
medlemmer.

Forenkling og præcisering.

Sproglig forenkling – det udeladte fremgår af § 2.7.
nedenfor.
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2.1. Stiftsbestyrelsen har som hovedopgave at give
inspiration til og tage nye initiativer til at styrke
Danmissions arbejde i stiftet.
Stiftsbestyrelsen arrangerer stiftsårsmødet,
formøde til repræsentantskabsmødet og finder
sammen med medlemmerne i stiftet kandidater til
repræsentantskabet.
Stiftsbestyrelsen kan indgå i samarbejde med
andre folkekirkelige udvalg i stiftet.

2.4. Stiftsbestyrelsen har som hovedopgave at
give inspiration til og tage nye initiativer til at
styrke Danmissions arbejde i stiftet.
Stiftsbestyrelsen arrangerer stiftsårsmødet samt
formøde til repræsentantskabsmødet og finder
sammen med medlemmerne i stiftet kandidater til
repræsentantskabet.
Stiftsbestyrelsen kan indgå i samarbejde med
andre folkekirkelige udvalg i stiftet.

2.2. Stiftsbestyrelsen indkalder til stiftsårsmøde,
der afholdes inden udgangen af april måned.

2.5. Stiftsbestyrelsen indkalder alle medlemmer i
stiftet personligt til stiftsårsmøde, der afholdes
inden udgangen af april måned.

Præcisering.

1.7. Stemmeret på stiftets årsmøde har alle
medlemmer af Danmission i stiftet ved at have
tegnet personligt medlemskab eller have
erhvervet medlemskab gennem deltagelse i en
kreds, menighed eller arbejdsgruppe der støtter
organisationen, eller ved at have bidraget
økonomisk til Danmissions arbejde.

2.6. Stemmeret på stiftets årsmøde har alle
medlemmer af Danmission i stiftet, og alle, som
personligt har deltaget i en aktivitet, der støtter
Danmissions arbejde, eller har bidraget
økonomisk med mindst 500 kr. til Danmissions
arbejde. Stiftsbestyrelsen kan stille krav om
dokumentation for ovenstående.

Dels konsekvensrettelse jfr. foreslået § 3.1. i
vedtægterne. Dels ønsker bestyrelsen med
formuleringen at bibeholde muligheden for, at
støtter, der ikke er medlem af Danmission, får
indflydelse på den demokratiske proces i stiftet.

1.8. Stiftets årsmødedagsorden indeholder
følgende punkter:

2.7. Stiftets årsmødedagsorden indeholder
følgende punkter:
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1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning for årets arbejde i stiftsbestyrelsen til
godkendelse
4. Orientering om arbejdet i stiftet til drøftelse
5. Drøftelse af det kommende års arbejde
6. Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse
7. Valg af medlemmer og suppleanter til
stiftsbestyrelsen
8. Valg af repræsentanter og suppleanter til
Danmissions repræsentantskab
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning for årets arbejde i stiftsbestyrelsen til
godkendelse
4. Orientering om arbejdet i stiftet til drøftelse
5. Drøftelse af det kommende års arbejde
6. Aflæggelse af årsregnskab til godkendelse
7. Valg af medlemmer og suppleanter til
stiftsbestyrelsen
8. Valg af repræsentanter og suppleanter til
Danmissions repræsentantskab
9. Valg af revisor
10. Eventuelt

2.3. Stiftsbestyrelsen består af 6 medlemmer, som
tillige er medlemmer af repræsentantskabet, jfr. §
3.1. De, der ikke opnår valg, er suppleanter til
stiftsbestyrelsen og repræsentantskabet i den
rækkefølge, deres stemmetal afgør.
Stiftsbestyrelsen konstituerer sig med formand,
næstformand, sekretær og kasserer.

2.8. Stiftsårsmødet vælger stiftsbestyrelsen, der
består af 6 medlemmer. Der afholdes valg til
stiftsbestyrelsen hvert år. To medlemmer afgår
hvert år efter tur. Valgperioden for
bestyrelsesmedlemmer er 3 år. Genvalg kan finde
sted op til 3 gange. De, der ikke opnår valg, er
suppleanter til stiftsbestyrelsen og
repræsentantskabet i den rækkefølge, deres
stemmetal afgør. Stiftsbestyrelsen konstituerer sig
med formand, næstformand, sekretær og
kasserer.

2.4. Der afholdes valg til stiftsbestyrelsen hvert år.
To medlemmer afgår hvert år efter tur.
Valgperioden for bestyrelsesmedlemmer er 3 år.
Genvalg kan finde sted op til 3 gange.
Valgbare til stiftsbestyrelsen er medlemmer af:
 folkekirken i Danmark, Færøerne og

2.9. Medlemmerne af stiftsbestyrelsen skal
opfylde betingelserne i vedtægterne § 4.3.

Se kommentar til § 4.3. i forslag til
vedtægtsændringer.
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Grønland
 menigheder under Danske Sømands- og
Udlandskirker (DSUK)
 IKON
Stiftsbestyrelsesmedlemmerne skal være
personlige medlemmer af Danmission og må ikke
være lønnede medarbejdere i organisationen.
2.5. Stiftsbestyrelsen fastsætter selv sin
forretningsorden.

2.10. Stiftsbestyrelsen fastsætter selv sin
forretningsorden.

2.6. Stiftsbestyrelsen afholder mindst 2 møder
årligt.

2.11. Stiftsbestyrelsen afholder mindst 2 møder
årligt.

3.1. De 6 valgte medlemmer af stiftsbestyrelsen er
medlemmer af repræsentantskabet, jfr. § 2.3.
Derudover har stiftet to faste pladser og får
desuden gennem en fordelingsnøgle tildelt et
antal pladser i repræsentantskabet. Dette tal
revideres hvert tredje år, jfr. § 3.3.
Hvert år holdes der valg til repræsentantskabet
hvor 1/3 af medlemmerne afgår efter tur.
De, der ikke opnår valg, er suppleanter i den
rækkefølge, deres stemmetal afgør.

2.12. De 6 valgte medlemmer af stiftsbestyrelsen
er medlemmer af repræsentantskabet. Derudover
har Danmission i stiftet to faste pladser og får
desuden gennem en fordelingsnøgle tildelt et
yderligere antal pladser i repræsentantskabet.
Dette tal revideres hvert tredje år jfr. § 2.14.3.
Hvert år holdes der valg til repræsentantskabet
hvor 1/3 af medlemmerne afgår efter tur.
De, der ikke opnår valg, er suppleanter i den
rækkefølge, deres stemmetal afgør.

3.2. Valgperioden er 3 år.

2.13. Valgperioden er 3 år.

3.3. Tildelingen af repræsentanter opgøres
således:

2.14. Tildelingen af repræsentanter opgøres
således:

3.3. Fast stiftsrepræsentation 8 pladser.

2.14.1. Fast stiftsrepræsentation 8 pladser.

Sproglig præcisering og konsekvensrettelser.

15

3.3. Folkekirken i Færøerne 2 pladser.

2.14.2. Folkekirken i Færøerne 2 pladser.

3.3. Øvrige antal pladser (90) tildeles på baggrund
af stiftets aktivitetsniveau som udregnes af
administrationen på basis af antallet af personlige
medlemmer og indsamlingsbeløbet i stiftet.
Udregningen reguleres hvert tredje år.

2.14.3. Øvrige antal pladser (90) tildeles på
baggrund af stiftets aktivitetsniveau, som
udregnes af administrationen på basis af antallet
af medlemmer og indsamlingsbeløbet i stiftet.
Udregningen reguleres hvert tredje år.

Konsekvensrettelse jfr. § 3.1. i forslag til
vedtægtsændringer.

§ 3 Genbrugsarbejde
1.3. Genbrugsarbejdet samles i egen struktur i tre
områder: Nord- og Midtjylland, Fyn og Sydjylland
og Øst for Storebælt. Disse områder vælger hver
et genbrugsråd og vælger 40 medlemmer af
repræsentantskabet, der fordeles efter nærmere
regler fastsat i §3 i Bestemmelser for Danmission.
Medlemmerne af genbrugsrådene er tillige
medlemmer af repræsentantskabet.
3.3. Genbrugsarbejdet har 55 pladser. De 15 valgte
medlemmer af genbrugsrådene er som sådan
også valgt til Danmissions repræsentantskab. På
årsmøderne i genbrugsrådene vælges dertil 40
repræsentanter. Fordelingen af mandaterne
reguleres hvert tredje år af administrationen efter
genbrugsområdernes indtægter.

3.1. Genbrugsarbejdet samles i egen struktur i tre
områder: Nord- og Midtjylland, Fyn og Sydjylland
samt Øst for Storebælt. På årsmødet i disse
områder vælges et genbrugsråd på 5 medlemmer.
Genbrugsarbejdet har 55 pladser i
repræsentantskabet. De 15 valgte medlemmer af
genbrugsrådene er som sådan også valgt til
Danmissions repræsentantskab. Dertil vælges 40
repræsentanter.
Fordelingen af disse mandater reguleres hvert
tredje år af administrationen efter
genbrugsområdernes indtægter.

Sproglig forenkling og sammenlægning af
paragraffer.

§ 4 Ungdomsarbejde
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1.4. Ungdomsarbejdet organiseres ud fra et eller
flere ungdomsudvalg. På et årligt fællesmøde
vælges 10 medlemmer af repræsentantskabet.

4.1. Ungdomsarbejdet organiseres ud fra et eller
flere ungdomsudvalg. På et årligt fællesmøde
vælges 10 medlemmer af repræsentantskabet.

§ 5 Landekredse og arbejdsgrene
3.3. Desuden bemyndiges bestyrelsen til at
besætte maximalt 20 pladser til landekredse og
større arbejdsgrene, som opfylder disse kriterier:

5.1. Bestyrelsen bemyndiges til at besætte
maximalt 20 pladser til landekredse og større
arbejdsgrene, som opfylder kriterierne i stykke
5.2.

Sproglig korrektion samt præcisering.

1.5. Landekredse og arbejdsgrene, der opfylder de
fastlagte kriterier i Bestemmelser for Danmission
og har et kommissorium der er godkendt af
bestyrelsen, vælger hver et medlem af
repræsentantskabet.

5.2. Landekredse og arbejdsgrene, der opfylder
følgende kriterier, vælger hver ét medlem til
repræsentantskabet:
Landekredse skal bestå af mindst 30 medlemmer,
som følger arbejdet i et land, Danmission aktuelt
arbejder i.
Landekredse skal være landsdækkende.
Arbejdsgrene skal være landsdækkende eller have
landsdækkende betydning.
Arbejdsgrene skal have en omsætning eller
repræsentere en arbejdsværdi på mindst 100.000
kr. årligt.
Landekredse og arbejdsgrene skal have et af
bestyrelsen godkendt kommissorium.

Sproglig forenkling og sammenlægning af
paragraffer.

Flyttet til vedtægterne § 4.5.

Denne formulering hører rettelig hjemme i
vedtægterne.

3.3. Landekredse skal bestå af mindst 30
medlemmer som følger arbejdet i et land
Danmission aktuelt arbejder i.
Landekredse skal være landsdækkende.
Arbejdsgrene skal være landsdækkende eller have
landsdækkende betydning.
Arbejdsgrene skal have en omsætning eller
repræsentere en arbejdsværdi på mindst 100.000
kr. årligt.
Landekredse og arbejdsgrene skal have et af
bestyrelsen godkendt kommissorium og kan hver
sende én repræsentant.
3.4. Bestyrelsen kan indbyde særligt sagkyndige til
deltagelse i repræsentantskabsmødet med taleret.
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§ 4. Ændring af bestemmelser

§ 6 Ændring af bestemmelser

4.1. Bestemmelserne kan ændres på et ordinært
repræsentantskabsmøde, når mindst halvdelen af
de afgivne stemmer er for ændringen, og der
mindst har været halvdelen af
repræsentantskabet til stede.

6.1. Bestemmelserne kan ændres på et ordinært
repræsentantskabsmøde, når mindst halvdelen af
de afgivne stemmer er for ændringen, og der
mindst har været halvdelen af
repræsentantskabet til stede.
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