VEDTÆGTER FOR
DANSK MISSIONSRÅDS UDVIKLINGSAFDELING
Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling er en særlig aktivitet i henhold til Dansk Missionsråds
vedtægter §5, stk. 3, godkendt på DMR’s repræsentantskabsmøde den 21. november 2001.

§1

Navn, struktur og hjemsted
Organisationens navn er Dansk Missionsråds Udviklingsafdeling (forkortet DMRU). DMRU er en
medlemsorganisation, hvis hjemsted er den kommune, hvori sekretariatet er beliggende.

§2

Formål
DMRU's formål er at støtte udviklingsarbejde, herunder sociale og humanitære indsatser til
gavn for verdens fattigste, der gennemføres af DMRU’s medlemsorganisationer og deres
kirkelige samarbejdspartnere i udviklingslandene.
DMRU arbejder ud fra et kristent menneskesyn med respekt for ethvert menneskes basale
rettigheder og værd uanset religion, køn, politisk overbevisning, race og national eller etnisk
oprindelse.
DMRU’s vision er en verden fri fra sult, fattigdom, undertrykkelse og udbytning

§3 Opgaver
stk.1 DMRU er en paraplyorganisation, der udgør en ressourceorganisation for kirkeligt
udviklingsarbejde og et forum for drøftelse af spørgsmål vedrørende dansk udviklingsbistand
og medlemsorganisationernes rolle heri, og i øvrigt har følgende opgaver:
a) at stå til rådighed for medlemsorganisationerne med informationer og rådgivning om
mulighederne for støtte til projekter, udsendelse af personel, deltagelse i kurser og
oplysningsaktiviteter mv.
b) at bistå medlemsorganisationerne med forberedelse og udarbejdelse af projektansøgninger og med tilrettelæggelse og gennemførelse af forundersøgelser, reviews og
evalueringer m.v.
c) at være medlemsorganisationernes koordinerende kontaktorgan til danske myndigheder
og samarbejdspartnere samt til internationale og andre donorer.
d) at ansøge om og forvalte programbevillinger på fællesskabets vegne og i forbindelse
hermed arbejde med metode- og strategiudvikling.

e) at forvalte projektbevillinger, som DMRU har søgt midler til på vegne af en eller flere
medlemsorganisationer, og yde konsulentbistand ved gennemførelsen af
medlemsorganisationernes egne projekter efter nærmere aftale med de pågældende
medlemsorganisationer.
f) at indgå i faglige netværk og alliancer med andre danske NGO’er med henblik på
vidensdeling og erfaringsudveksling.

§4 Medlemskab
stk.1 Organisationer, der er optaget i DMR, har ret til medlemskab i DMRU, såfremt de kan
godkende DMRU’s formål og vedtægter samt andre forpligtelser, der påhviler
medlemsorganisationerne.
stk.2 Andre kirkelige organisationer, som er godkendt i henhold til ligningslovens §8a., kan ansøge
om medlemskab og efter indstilling fra bestyrelsen optages som medlemmer af DMRU på
samme vilkår, såfremt et flertal på generalforsamlingen stemmer herfor.
stk.3 Udmeldelse af DMRU kan ske skriftligt med et års varsel til udløbet af et kalenderår.
stk.4 Medlemsorganisationerne forventes at holde DMRU orienteret om ansøgninger til og
bevillinger fra offentlige myndigheder, der har relation til DMRU's arbejdsområde, og som kan
forventes at få betydning for DMRU’s arbejde.

§5 Generalforsamling
stk.1 Organisationens øverste myndighed er generalforsamlingen.
stk.2 Der afholdes årligt ordinær generalforsamling inden udgangen af juni måned.
Generalforsamlingen kan indkaldes ekstraordinært af formanden eller på forlangende af
mindst 1/3 af medlemsorganisationerne. Generalforsamlingen fastsætter selv sin
forretningsorden.
stk.3 Generalforsamlingens dagsorden skal minimum indeholde følgende punkter:
a) valg af dirigent
b) godkendelse af årsberetning
c) godkendelse af revideret årsregnskab med status
d) I lige år: Godkendelse af 2-årig arbejdsplan og budgetoverslag
e) godkendelse af budget og kontingent for det kommende år
f) valg af bestyrelse og suppleant
g) valg af revisor
h) eventuelt
stk.4 På generalforsamlingen har hver medlemsorganisation en stemme. Der kan ikke stemmes i
henhold til fuldmagt.
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stk.5 Der udarbejdes et referat af generalforsamlingens forhandlinger indeholdende alle
beslutninger. Referatet underskrives af mødets dirigent og bestyrelsesformanden.

§6 Bestyrelse
stk.1 Generalforsamlingen vælger af sin midte en bestyrelse, der består af 6-7 personer (jf. §6, stk 2
nedenfor). Valgperioden er 4 år. I lige år nyvælges 2 medlemmer, i ulige år 1 medlem.
Desuden vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen for en etårig periode. Udtræder et
bestyrelsesmedlem i sin valgperiode, indtræder suppleanten indtil næste generalforsamling,
hvor nyvalg finder sted.
stk. 2 Ved sammensætningen af bestyrelsen bør det tilstræbes, at bestyrelsen besidder de
nødvendige kompetencer indenfor bestyrelsens og DMRU’s arbejdsområder. Bestyrelsen kan
udpege en ekstern ressourceperson som et ekstra medlem for derved at sikre de fornødne
kompetencer. Det eksterne medlem udpeges for en periode på to år. Genudpegning kan finde
sted med generalforsamlingens godkendelse.
stk.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv på sit første møde efter generalforsamlingen og fastlægger
selv sin forretningsorden.
stk.4 Bestyrelsen ansætter en sekretariatsleder, der er ansvarlig for DMRU’s daglige drift.
Øvrigt personale ansættes af sekretariatslederen i henhold til regler tiltrådt af bestyrelsen.

§7

Tegningsregel
Organisationen tegnes af sekretariatslederen eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening.

§8 Økonomi
stk.1 Organisationens regnskabsår er kalenderåret.
stk.2 Udgifter til sekretariatets drift dækkes af kontingenter, godtgørelser for udførte opgaver for
medlemsorganisationerne i henhold til indgåede aftaler herom, generelle
administrationsbidrag i forbindelse med program- og projektbevillinger og evt. andre
indtægter.
stk.3 Bestyrelsen udarbejder forslag til budget til godkendelse på den årlige generalforsamling. I
forbindelse med godkendelsen af budgettet fastsættes kontingentet.
stk.4 DMRU's medlemsorganisationer er pligtige til at bidrage til dækning af evt. driftsunderskud på
DMRU's regnskab i forhold til den tid, sekretariatet i det pågældende regnskabsår har anvendt
på rådgivning, konsulentbistand og administration vedrørende projekter, humanitære
bevillinger, personelbistand og andre aktiviteter, der relaterer sig til de enkelte
medlemsorganisationer.
stk.5 Årsregnskab med status revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor, der vælges af
generalforsamlingen for et år ad gangen, og forelægges generalforsamlingen til godkendelse.
stk.6 Ingen medlemsorganisation kan gøre krav på andel i DMRU’s formue eller driftsoverskud.
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§9 Vedtægtsændringer
Vedtægtsændringer kan kun foretages, hvis et flertal på mindst 2/3 af de fremmødte
medlemsorganisationer stemmer herfor på en generalforsamling, og træder i kraft, når mindst 2/3 af
medlemsorganisationerne herefter skriftligt har godkendt ændringerne.
§10 Opløsning
stk.1 Opløsning af DMRU kan ske, dersom mindst 2/3 af medlemsorganisationerne beslutter det på 2
efter hinanden følgende lovligt indkaldte generalforsamlinger.
stk.2 Evt. resterende formue ved organisationens opløsning skal anvendes til kirkeligt
udviklingsarbejde til gavn for verdens fattigste i medlemsorganisationerne. Konkret beslutning
om fordeling af evt. formue eller overskud træffes af generalforsamlingen på det møde, hvor
nedlæggelsen endeligt besluttes.

Nærværende vedtægter er
godkendt på DMRU’s generalforsamling den 24. april 2013
og efterfølgende af to tredjedele af medlemsorganisationerne
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