København oktober 2020

DBIs styrelse vedtager ny ledelsesstruktur
DBIs styrelse har besluttet at justere sin ledelsesstruktur fra 1. januar
2021:
•
•
•

Der vælges et repræsentantskab på 15-20 medlemmer (inklusive DBIs bestyrelse)
DBIs bestyrelse skæres ned til 7 medlemmer mod tidligere 11-14 medlemmer
Forretningsudvalget afskaffes. Forretningsudvalget har hidtil været DBIs ledelse
mellem styremøderne.

Ændringerne i ledelsesstrukturen sker efter et grundigt forarbejde gennem 4 år og
dertil mange diskussioner på styrelses- og udvalgsmøder.
Derfor får DBI en ny struktur
Fordelene ved den nye struktur er følgende:
•
•

•

En større gruppe i repræsentantskabet giver en bredere kontakt med DBIs landsomspændende bagland
En bredere ekspertise i beslutningsprocessen er i overensstemmelse med den bibelske tanke med at lade flere bibelske nådegaver komme i spil i ledelsesprocessen på
DBI
Den nye struktur kræver færre arbejdsresurser af dem, der frivilligt engagerer sig i
DBIs ledelse og virksomhed

Den nye struktur er også arbejdsbesparende for den daglige ledelse, der til gengæld
får mere tid til at virkeliggøre DBIs formål og grundlag.
Et bredere repræsentantskab
Det nye led i strukturen er et repræsentantskab på 15-20 medlemmer. Repræsentantskabet mødes 2 gange om året. Deres opgave bliver at drøfte DBIs virksomhed
på kortere og længere sigt og komme med ideer og indspil til virkeliggørelse af DBIs
formål og grundlag.
Repræsentantskabet vælger DBIs bestyrelse, formand og næstformand. Et af formålene med repræsentantskabet er blive bredere forankret i baglandet. Repræsentantskabet er organiseret sådan, at det får en reel indflydelse på DBIs fremtidige arbejde. Samtidig er bestyrelsen fortsat den besluttende myndighed i DBIs arbejde.
En mindre bestyrelse
Den nuværende ”styrelse” omdøbes til en ”bestyrelse” og reduceres til en gruppe på
7, der mødes 4 gange årligt: 2 gange i tilknytning til de årlige repræsentantskabsmøder, og 2 gange imellem repræsentantskabsmøderne. Bestyrelsen har fortsat det
åndelige og juridiske ansvar for DBIs virksomhed og er ansvarlig for økonomi, an-

sættelser, tilsyn og afskedigelser af medarbejdere m.v. Hidtil har det nuværende
forretningsudvalg mødtes 6 gange årligt ud over de 3 styremøder. Nu reduceres
bestyrelsens møder altså fremover til 4 ordinære møder årligt.
Den daglige ledelse
Den daglige ledelse består som hidtil af rektor og sekretariatsleder. I tæt kontakt til
formand og næstformand skal daglig ledelse virkeliggøre bestyrelsens beslutninger
og lede DBIs virksomhed mellem møderne i overensstemmelse med DBIs formål og
grundlag.
DBIs nye bestyrelse består af:
Christian Lund Pedersen, formand,
Anton Braüner, næstformand
Alex Dahl Karlsen
Torben Winther
Jens Erik Rasmussen
Jens Jacob Madsen
Jakup E. Petersen
I løbet af det næste halve år bliver det afklaret, hvem der skal sidde i repræsentantskabet.

