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Orientering og indstilling til HB om 
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Sagens kerne 

HB’s inddragelse i evalueringen af det netop gennemførte REP-møde er væsentlig, da der skal 

træffes et antal beslutninger, for at forårets møde kan finde sted så vellykket som muligt.  

 

Fysisk og digitalt møde til foråret 

Først og fremmest skal der tages højde for, at Covid-19 stadig kan være en usikkerhedsfaktor 

til foråret. Den forsøges imødegået ved fortsat at supplere den fysiske deltagelsesmulighed 

med en digital. På baggrund af tilbagemeldingerne fra efterårets møde vurderes der til at være 

opbakning fra Repræsentantskabet til den model – med skyldig hensyntagen til de forbedrings-

tiltag, der foreslås (f.eks. bedre tidsstyring, færre afstemninger mm.) i evalueringsundersøgel-

sen. 

 

Ændringer i vedtægter el. forretningsorden 

Det kan ikke udelukkes, at vi igen vil opleve udfordringer for vores foreningsdemokrati i stil 

med Covid-19. Skulle den situation igen opstå, hvor forsamlingsfriheden må begrænses, vil det 

være hensigtsmæssigt med hjemmel i enten vedtægter eller forretningsorden til at afvikle 

REP-møderne 100% digitalt. Det understreges, at der her er tale om helt ekstraordinære til-

fælde, da et fysisk møde på langt de fleste parametre fortsat giver et markant større udbytte 

end et digitalt. Derfor er de fysiske møder at foretrække, hvilket lader til at være den fremher-

skende opfattelse blandt undersøgelsens respondenter.  

Det indstilles, at HB 

 

- orienterer sig om evalueringen af Repræsentantskabsmødet i Mid-

delfart 

- beslutter, at forårets repræsentantskabsmøde bliver med mulighed 

for både fysisk og digital deltagelse 

- beslutter at indstille til Repræsentantskabet, at forretningsordenen 

opdateres, så den indeholder muligheden for at afvikle digitale re-

præsentantskabsmøder samt udelukker, at der kan stilles æn-

dringsforslag på mødet.  

- Godkender, at kandidatvejledningen opdateres, så det fremgår, at 

elimineringsmetoden benyttes ved valg af Præsident, Vicepræsident 

og HB. 

- Drøfter idéer til indholdet af forårets repræsentantskabsmødes 

dagsorden 
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Ændringsforslag under mødet 

Foreningsdemokrati er en grundlæggende værdi i DN, og begrebet kan udmøntes på mange 

faconer. Det er en løbende overvejelse, hvordan hensynet til inddragelse kontra praktisk mø-

deafvikling bedst afvejes.  

 

På den ene side er det normalt et udtryk for en sund demokratisk tilstand, at så mange som 

muligt kommer til orde, når de har noget på hjerte. Derudover skal en forsamling have tid til 

at overveje og debattere relevante forhold, hvis den skal kunne træffe gode beslutninger. 

 

På den anden side – og som det fremgår af evalueringsundersøgelsen - lægger det et uønsket 

pres på en mødetidsplan, hvis en demokratisk proces ikke finder sted med tilstrækkelig styring 

og tidsbegrænsning. Det er almindelig praksis til generalforsamlinger og årsmøder med en pe-

riode forud for et møde til ændringsforslag. Herefter er dagsordenen ’låst’, og bestyrelsen kan 

komme med kompromisforslag. 

 

Kandidatvejledning 

Dagsordenudvalget og Organisationsudvalget har ved flere lejligheder drøftet, hvilken valgme-

tode der er demokratisk bedst egnet til personvalgene på DN’s repræsentantskabsmøder. Be-

slutningen er dirigentens, og man har derfor taget ham med på råd. Således indstilles det, at 

personvalg til Præsidentposten, Vicepræsidentposten og HB fremover foretages ved elimine-

ringsvalg, så der stemmes gennem flere valgrunder, hvor man hver runde fjerner kandidaten 

med færrest stemmer. Godkendes indstillingen medfører det en opdatering af kandidatvejled-

ningen, som sekretariatet står for.  

 

Forårets repræsentantskabsmøde 

Forårets REP-møde finder sted d. 24.-25. april, og der åbnes for tilmeldinger d. 11. februar 

(dagen før HB’s første møde i 2021). Et foreløbigt program skulle gerne være på plads inden 

da. Skulle HB have idéer til programmet (f. eks. gæstetalere, inspirationsindslag el. lign.) eller 

til behandlingen af punktet vedr. organisationsstrategien, er HB-mødet d. 4. december en god 

anledning til at drøfte dem og træffe evt. beslutninger.   

 


