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Sekretariatets forslag til HB’s stemmeanbefaling:  
 

Dagsordensforslag om  

Repræsentantskabets sammensætning 
 

Sagens kerne 
Peter Skat Nielsen, Knud Eskesen og Birgitte Bentzon Bang har ønsket nedenstående forslag behandlet på 
forårets repræsentantskabsmøde. Dagsordenudvalget har besluttet at optage forslaget på dagsordenen. 
Nedenfor følger selve forslaget samt forslagsstillernes begrundelse og derefter Hovedbestyrelsens stem-
meanbefaling til forslaget.  
 

Dagsordensforslag om sammensætningen af DN's Repræsentantskab 
Stillet af Peter Skat Nielsen, Knud Eskesen og Birgitte Bentzon Bang: 
Den væsentligste del af DN's Repræsentantskab udgøres med rette af repræsentanter fra det lokale arbej-
de i afdelingsbestyrelsen. Det er imidlertid uheldigt, at Repræsentantskabet, som er foreningens øverste 
myndighed, ikke har en konkret, fastlagt sammensætning, men varierer fra møde til møde efter de enkelte 
afdelingsbestyrelsers beslutning i forbindelse med det aktuelle møde. 
 
Afdelingsbestyrelsernes repræsentation kan i princippet være op til 100 % forskellig fra møde til møde, og 
dette forhold adskiller sig markant fra sammensætningen af DN's øvrige, styrende, organer. Der skal og bør 
være en vis kontinuitet i et Repræsentantskab i en forening som DN, og sammensætningen af dette skal 
være kendt for et givent år. Kontinuitet er en forudsætning for – og forpligter - at tage ansvar for beslutnin-
gerne. 
 
Det enkleste vil være at ændre vedtægternes § 9, stk. 1, nr 1, 
ændres fra:  
• To repræsentanter fra hver afdelingsbestyrelse således, at de til et konkret repræsentantskabsmøde 

udpegede repræsentanter udgør afdelingens repræsentation frem til næste repræsentantskabsmøde. 
til: 
• Formanden og næstformanden fra hver afdelingsbestyrelse. I tilfælde af forfald kan den pågældende 

sende en substitut til det pågældende møde. 
 
Det anbefales og foreslås, at Vedtægternes § 9, stk. 1, nr. 1 ændres som angivet.  
 

Hovedbestyrelsens stemmeanbefaling 
I perioden 2011-2013 havde vi i DN en grundig gennemgang af foreningsdemokratiet i DN. Denne store 
”demokratiudredning” indeholdt forskellige temaer, blandt andet spørgsmålet: Hvordan skal afdelingerne 
repræsenteres i REP?  
 
Fokus i den diskussion var først og fremmest at simplificere den noget komplekse stemmefordeling, som 
udsprang af DN’s interne kommunalreform i 2006, hvor der blev givet et antal ekstra pladser efter hen-
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holdsvis medlemsantal og landareal. Men spørgsmålet om, hvorvidt de to afdelingsrepræsentanter skulle 
være uspecificerede, eller om det skulle være formand og næstformand blev også diskuteret dengang - 
både i Organisationsudvalget og i Hovedbestyrelsen. Begge steder var der flertal for, at afdelingen selv bør 
kunne bestemme de to repræsentanter ud af afdelingsbestyrelsens midte.  
 
Argumenterne dengang – som nu – er, at det giver flere mennesker mulighed for at deltage i den store 
foreningspolitiske begivenhed, som REP-mødet er. At en afdeling fra gang til gang kan beslutte i afdelingen, 
hvem der skal med til REP-mødet, gavner interessen for vores demokrati og fremmer engagementet blandt 
de aktive. Det er trods alt sjovere at være valgt deltager end at være med på et afbud. Derudover blev føl-
gende argumenter brugt i 2013 i forbindelse med demokratiudredningen: 
 
”For to uspecificerede repræsentanter taler efter FU’s mening: 

1. At Repræsentantskabet logisk-demokratisk består af – netop – repræsentanter for afdelingsbesty-
relserne. Derfor bør de to bestyrelsesmedlemmer, der deltager i et givet REP-møde ideelt set gøre 
det med udgangspunkt i et mandat fra den samlede afdelingsbestyrelse. Og i den sammenhæng gi-
ver det ikke mening, at vedtægterne peger på bestemte medlemmer af bestyrelsen. 

2. At en fikseret formands/næstformands-repræsentation med mulighed for forfald ikke ville have 
nogen praktisk konsekvens, fordi en given formand/næstformand altid ville kunne vælge at få ”for-
fald”. Dvs. at den tilsikrede kontinuitet alligevel ikke sikres. 

3. At vedtægterne bør respektere hensynet til maksimal fleksibilitet og arbejdsdeling i afdelingsbesty-
relserne. Dvs. lægge så få begrænsninger som muligt. 

4. At en ”fri adgang” for afdelingsbestyrelserne til at udpege repræsentanter til et givet REP-møde ik-
ke er til hinder for, at de afdelingsbestyrelser, der ønsker det, kan sende forman-
den/næstformanden. For de afdelinger, hvor det er traditionen, gør forslaget altså ingen forskel. 

5. ”Fri adgang” for to bestyrelsesmedlemmer pr. afdeling er let at beskrive og let at forstå – dvs. i 
overensstemmelse med princippet om, at DN’s vedtægter bør være klare og enkle. 

6. ”Fri adgang” sender det rigtige signal til de frivillige i afdelingsbestyrelserne, herunder de potentiel-
le nye/yngre frivillige, som DN har et stort behov for at tiltrække, jævnfør Strategien for en Stærke-
re Organisation. Kun få frivillige bryder sig om at blive dikteret, at visse medlemmer af en afde-
lingsbestyrelse har fortrinsret frem for andre til at deltage i mødet i foreningens højeste myndig-
hed. 

7. ”Fri adgang” øger alt andet lige udbredelsen i hele organisationen af den inspiration, samhørighed, 
gejst og dybe organisationsforståelse, der (også – eller måske primært) er et udkomme af at delta-
ge i et REP-møde.” 

 
Forslagsstillernes primære argument for, at det skal være formand og næstformand, er ønsket om kontinui-
tet, idet deltagerne i princippet kan være op til ”100 % forskellig fra møde til møde”. Det er rigtigt, at det i 
princippet kan være sådan, men et kig på deltagerlisterne de sidste fire år fortæller, at det i stor udstræk-
ning er de samme, der kommer år efter år. På de sidste 8 års møder har der i gennemsnit være 136 delta-
gere fra DN’s lokale afdelinger. Hvis de skulle have været forskellige, ville der have været knap 1100 indivi-
der på REP-møderne, men der er faktisk kun under 400. 
 

Hovedbestyrelsens konklusion 

HB ønsker et inkluderende repræsentantskab og ser ikke noget problem i forhold til hverken manglende 
kontinuitet eller repræsentantskabets evne til at tage ansvar for beslutningerne.  Derfor anbefaler Hoved-
bestyrelsen, at Repræsentantskabet stemmer nej til dagsordensforslaget. 
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