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BILAG 7.2 
Dato: 20. august 2021 
Til: Hovedbestyrelsen – møde den 27. august 2021 
Kontakt: Mikkel Havelund, mh@dn.dk, 31193207 & Søren Mollerup Dawe, smd@dn.dk, 31719091 

 
 

 
 

DN’s organisering, arbejdsformer og vedtægter 
- Et debatoplæg til brug for behandling af emner i første runde 

 

 

Indledning 
Som følge af strategiprocessen står det klart, at der er behov for en diskussion og tilpas-

ning af DN’s organisering, arbejdsformer og vedtægter, så de understøtter de forandrin-

ger, vi ønsker at opnå med den kommende strategi for 2022-2026. Repræsentantskabet 

besluttede derfor på mødet i april, at Organisationsudvalget (OU) får til opgave at for-

berede forslag til ændringer i arbejdsformer og organisering herunder forslag til ved-

tægtsændringer. 

Organisationsudvalgets rolle er at kvalificere debatten i Hovedbestyrelsen og Repræ-

sentantskabet. OU skal i den forbindelse belyse konsekvenserne ved de foreslåede æn-

dringer i kortfattede beslutningsoplæg til Hovedbestyrelsen, som derefter kan fremsætte 

anbefalinger til Repræsentantskabet. 

 

I forbindelse med strategiprocessen er mange emner sat til diskussion, og der er kommet 

mange konkrete forslag til ændringer i DN’s organisering og arbejdsformer, hvoraf en 

del vil kræve vedtægtsændringer. Processen deles derfor op i flere bidder, så alle em-

ner ikke behandles samtidig. Dette er både for at sikre fremdrift samtidig med, at der af-

sættes mere tid til nogle emner frem for andre. Emnerne varierer i kompleksitet, og det 

forventes, at nogle emner vil kræve mere tid til diskussion og holdningsdannelse end an-

dre. Dette er i tråd med Hovedbestyrelsens anbefaling fra mødet den 7. maj. 

 

Valg af emner til behandling i første runde 

Organisationsudvalget udpegede på sit møde 28. juni følgende emner til behandling i 

runde 1: 

- Tilføjelse af klima til formålsparagraffen (Kræver vedtægtsændring) 

- Lempe adgangskravet for unge (Kræver vedtægtsændring) 

- Digitale møder i DN (Kræver vedtægtsændring) 

- Netværk (behandles også i runde 2) 

 

Se bilag 7.3 for overblik over samtlige emner. 

 

I valg af emner er der pga. den korte tid frem mod næste REP-møde lagt vægt på, hvad 

der dels forventes at være de mest ukomplicerede emner, og dels at emnerne kan be-

handles for sig selv, dvs. uden at det er nødvendigt at se dem i sammenhæng med de 

emner, der indgår i runde 2. Af samme grund foreslås det, at DN´s organisatoriske enheder 

som udgangspunkt behandles sammen i runde 2 for at sikre, at de ses i sammenhæng. 

Ændres sammensætning, rolle eller formål med en organisatorisk enhed, kan det have 

indflydelse på andre enheder.  
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Det indstilles, at HB godkender, ovenstående fire emner til behandling i runde 1 frem 

mod Repræsentantskabsmødet i november. 

 

 

Regler for vedtægtsændringer i DN (Uddrag fra DN’s vedtægter). 

§ 17. Vedtægtsændring  

Stk. 1. Forslag til ændring af vedtægterne kan forelægges på ethvert møde i repræ-

sentantskabet. 

 

Stk. 2. Til vedtagelse kræves et flertal på 3/4 af stemmerne, der samtidigt skal udgøre 

mindst halvdelen af samtlige medlemmer af repræsentantskabet. Godkender et fler-

tal af de fremmødte repræsentantskabsmedlemmer et ændringsforslag, uden at 

ovennævnte krav er opfyldt, udgår sagen til ny behandling på et efterfølgende 

møde, hvor det kan vedtages med almindeligt flertal. 

 

Derudover gælder det, at: 

”Dagsordensforslag og meddelelse om opstilling af kandidater skal være sekretariatet 

i hænde senest 6 uger før mødet. Dagsorden skal udsendes senest 2 uger før mødet.” 

(Vedtægter §9 stk. 4.) 

 

 

Videre proces  

Hvis HB vælger at gå videre med de foreslåede emner igangsættes en proces frem 

mod REP-møde i november med dels af diskutere forslagene i organisationen, og dels at 

formulere konkrete formuleringer til ændringer i vedtægter og forretningsordner. Der 

indhentes juridisk bistand til sidstnævnte. 

 

Forslag, der kræver vedtægtsændringer, lægges frem til diskussion og høring i organisa-

tionen i september og oktober. Det foreslås, at 

- Emnerne lægges frem til diskussion på Vores DN primo september 

- Der afholdes et digitalt dialogmøde ultimo september, hvor der er mulighed for 

at diskutere emnerne.  Dette dialogmøde foreslås kombineret med et dialog-

møde i regi af AP22-23 hvor det skal diskuteres hvilke 1-2 emner, der skal udpeges 

som de særligt profilerede mærkesager i 2022 jf. dagsordenspunkt 5. 

- Forslag til vedtægtsændringer sendes i høring i oktober. 

 

Behandlingen af de resterende emner (runde 2) påbegyndes i efteråret, men sendes 

først til beslutning i repræsentantskabet i 2022.  

 

Det indstilles, at HB godkender ovenstående proces 

 

 

Sagsfremstilling på emner i runde 1 
Nedenfor præsenteres de fire første forslag, hvor der først kort redegøres for baggrun-

den og begrundelsen af forslaget. Derefter identificeres mulige konsekvenser ved hhv. 

at følge forslaget eller bevare status quo. Til sidst gives en kort vurdering fra OU, og hvad 

HB skal beslutte. 
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Klima 
Forslag 

Det er blevet foreslået at tilføje ”klima” til DN’s formålsparagraf. Hvis det vedtages, kon-

sekvensrettes DN’s mission i strategien, så ”klima” også tilføjes i den og dermed afspejler 

den nye formålsparagraf. 

 

Baggrund og begrundelse 

I forbindelse med diskussionerne i efteråret 2020 af ”visionerne for fremtidens DN” blev 

det nævnt flere gange om DN’s formålsparagraf skal justeres, så klima tydeliggøres som 

et vigtigt område i DN’s virke. Som begrundelse blev bl.a. nævnt, at det allerede i dag 

er et vigtigt område i vores arbejde, og at en klimaindsats er afgørende for at appellere 

til flere unge. Derfor blev ”et klima i balance” indsat i [firkantet parentes] i DN’s mission i 

den visionsfolder, repræsentantskabet vedtog i efteråret 2020. Missionen er en lettere 

omskrivning af formålsparagraffen og lød således: 

 

”Vi arbejder for, at Danmark bliver et bæredygtigt samfund med et smukt 

og varieret landskab, en rig og mangfoldig natur og et rent og sundt miljø. 

Vi arbejder til gavn for Danmarks natur og miljø og for [et klima i balance 

samt] befolkningens mulighed for gode naturoplevelser.” 

 

I forbindelse med repræsentantskabets vedtagelse af visionerne for fremtidens DN blev 

det foreslået, at repræsentantskabet tager stilling til, om klima skal tilføjes til DN’s for-

målsparagraf, når den endelige strategi skal vedtages til efteråret 2021. 

Emnet blev senest diskuteret på forårets repræsentantskabsmøde, hvor flere efter-

spurgte en mere ambitiøs og helhjertet klimaindsats fra DN, mens andre påpegede at 

naturen fortsat bør være det vigtigste for DN. 

 

 

Mulige konsekvenser ved at tilføje ”klima” til 

DN’s formålsparagraf 

Mulige konsekvenser ved status quo (fastholde 

nuværende formålsparagraf) 

- Der skabes overensstemmelse mellem for-

målsparagraf og en vigtig eksisterende ind-

sats. Klima er allerede i dag et væsentligt 

indsatsområde for DN med fokus på sam-

menhængen mellem natur og klima. En til-

føjelse vil således skabe et tydeligt ophæng 

for en af vores vigtigste indsatsområder. 

- En tydeliggørelse af klimaet som vigtigt ind-

satsområde kan bidrage til, at flere unge vil 

opfatte DN som et mere relevant og appel-

lerende fællesskab. 

- Forslaget kan ses som en formel sidestilling 

af natur, miljø og klima og kan af nogen 

blive opfattet som en udvanding af DN’s 

kerneopgave (natur). 

- DN’s klimaindsats vil ikke have et tydeligt 

ophæng i DN’s mission/formålsparagraf. 

Det kan lede til en udvanding af indsatsen 

når DN’s løbende prioriteter skal fastlæg-

ges. 

- Natur og miljø vil fremstå som vigtigere em-

ner for DN end klima. 

- Risiko for at mange unge, der er engageret 

i den grønne dagsorden, vil opfatte DN som 

irrelevant, hvis det ikke er tydeligt, at vi be-

skæftiger os med den vigtigste dagsorden 

blandt unge. 

 

 

Organisationsudvalgets vurdering: OU bakker op om, at HB går videre med høringspro-

cessen m.h.p, at få skrevet klima ind i formålsparagraffen, da vi allerede arbejder med 

klima, behovet for klimaløsninger er stort og yngre generationer forventer det af os. 
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HB skal:  

- Beslutte om forslaget skal fremsættes til diskussion og høring i organisationen frem 

mod REP-mødet i november. 

- Beslutte om HB allerede nu vil formulere en anbefaling (og hvad den i såfald er) 

eller vil afvente diskussionen i organisationen. En evt. HB-anbefaling kan så indgå i 

emne-præsentationen på Vores DN. 

 

Digitale møder 
Forslag 

Det er blevet foreslået at sikre en klar hjemmel til at afholde digitale møder i DN.  

 

Afgrænsning: Det vurderes, at de møder, hvor der i dag er manglende hjemmel til digi-

tal afholdelse er Repræsentantskabets møder samt årsmøder i foreningens enheder. 

Dvs. andre møder i fx afdelingsbestyrelser kan godt afholdes digitalt, hvis bestyrelsen be-

slutter det. Denne forståelse begrundes i at foreninger som DN er ureguleret på dette 

område, og der hentes derfor inspiration fra lignende juridiske personer, der er lovregule-

rede, især selskaber. Og her gælder: ”For selskaber gælder, at afholdelse af digital ge-

neralforsamling forudsætter en vedtægtsbestemmelse herom. (Dirigentens baggrunds-

notat ifm. HB’s oprindelige forslag). 

 

Baggrund og begrundelse 

På repræsentantskabsmødet i foråret 2021 stillede Hovedbestyrelsen forslag om at etab-

lere en klar hjemmel til afholdelse af digitale møder i DN. Det blev konkret foreslået at 

tilføje følgende til vedtægternes paragraf 9 stk. 4 (vedr. Repræsentantskabets møder): 

”Efter hovedbestyrelsens bestemmelse kan et repræsentantskabsmøde og 

andre møder i foreningens organer afholdes helt eller delvis digitalt.” 

Med forslaget blev kompetencen til at træffe beslutning om digitale møder således lagt 

hos Hovedbestyrelsen. 

Forslaget blev nedstemt i repræsentantskabet jf. appendix bagerst i dokumentet. Ind-

vendingerne mod forslaget var: 

- At det vil give mere mening at behandle emnet sammen med den nuværende 

OU-proces vedr. organisering og vedtægter. 

- At beslutningskompetencen ikke skal ligge hos HB, men hos det enkelte organ 

selv at beslutte om deres møder skal afholdes digitalt. 

- Det bør kun være undtagelsesvist, at vi holder digitale møder. Forslaget kunne 

læses som at HB i princippet kunne aflyse alle fremtidige personlige møder i Re-

præsentantskabet 

- En risiko for at forslaget kan misbruges, fx hvis foreningen mangler penge er det et 

sted at spare. 

 

Der er fordele og ulemper ved både fysiske møder og digitale møder. Nedenfor er opli-

stet nogle mulige konsekvenser ved digitale møder. Med forslaget er det ikke hensigten, 

at digitale møder skal erstatte fysiske møder, men gøre det muligt i nogle tilfælde at af-

holde digitale møder, når det vurderes fordelagtigt, og uden at det skal begrundes i en 

nødretslignende situation. 

 

Mulige konsekvenser ved at afholde digitale møder: 

- Digitale møder kan spare rejsetid, CO2 samt udgifter til mødeafholdelse. 

- Mulighed for at afholde flere, men kortere ad hoc møder om afgrænsede emner. 
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- En anden sammensætning af mødedeltagere. For nogen vil digitale møder være 

mere attraktive (fx pga. mulighed for at deltage hjemmefra), mens det for andre 

kan være en barriere pga. manglende kompetencer eller forældet it-udstyr. Det 

kan have konsekvenser for demokratiet i DN, hvis mødesammensætningen ændres, 

ligesom tekniske problemer og udfald kan være en demokratisk udfordring. Om-

vendt kan krav om fysisk fremmøde afholde nogen fra deltagelse og dermed også 

udgøre en demokratisk udfordring. 

- Det er sværere at bygge sociale relationer digitalt samt debattere svære emner, 

mens digitale møder kan være tidsbesparende. 

- Yngre målgrupper og travle personer kan have en præference for digitale møder, 

der også anvendes på mange arbejdspladser og andre foreninger. Særligt under 

Corona er det en mødeform, mange har vænnet sig til. 

- Værdien af digitale møder afhænger meget af formålet. Møder der skal dele infor-

mation, skabe fremdrift og gøre status er velegnede, mens drøftelse af vanskelige 

emner blandt personer, der ikke kender hinanden godt, kan være en udfordring. 

 

 

Mulige konsekvenser ved at etablere en klar 

hjemmel til digitale møder 

Mulige konsekvenser ved status quo (fortsat 

uklar hjemmel) 

- Orden i eget hus. Dirigenten har påpeget, 

at det er dårlig skik ikke at have et klart ved-

tægtsmæssigt grundlag. 

- Fleksibilitet ift. at vælge den mødeform der 

giver bedst mening for det enkelte møde.  

- Digitale møder er kun muligt, når der er tale 

om en nødretslignende situation. 

- Usikkerhed om hvornår og under hvilke for-

hold det er muligt at afholde digitale møder 

i DN. 

- Uklarhed over hvem der har beslutnings-

kompetencen til at træffe beslutning om di-

gital mødeafholdelse. 

 

Forslag til videre proces 

Det foreslås, at følgende spørgsmål diskuteres i organisationen forud for, at der formule-

res evt. bud på nye formuleringer til vedtægter og forretningsordner: 

- Ønsker vi, at det er en mulighed at afholde møder i DN helt eller delvist digitalt, 

når der ikke er tale om nødretslignende forhold?  

- Hvem skal have kompetence til at beslutte om et møde skal afholdes helt eller 

delvist digitalt? 

- Hvornår kan der gøres brug af helt eller delvist digitale møder? Skal det kun være 

muligt undtagelsesvist, og når der er særlige tungtvejende grunde, eller skal det 

være en mulighed der er nemmere at benytte? 

- Hvad med hybridformer med både fysisk og digital deltagelse? Skal der være for-

skellige kriterier afhængig af om der er tale om et helt digitalt møde eller et del-

vist digitalt møde? 

 

Organisationsudvalgets vurdering: OU opfordrer til, at få afklaret DN’s holdning til sagen, 

og at HB således sætter emnet til debat i organisationen. Der er generelt opbakning til, 

at det er den ansvarlige for mødet, der vurderer fordele og ulemper i den konkrete situ-

ation. Mens nogen ser klare fordele ved at kunne holde digitale møder ind i mellem, 

mener andre, at der skal være tungtvejende grunde til at fravælge det klassiske, fysiske 

møde. Hybridformer kan være en god ting, så man selv kan vælge, men der kan opstå 

vanskeligheder og ulige vilkår i fx gruppearbejde. 
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HB skal:  

- Beslutte om forslaget skal fremsættes til diskussion og høring i organisationen frem 

mod REP-mødet i november herunder de formulerede diskussionsspørgsmål. 

- Beslutte om HB allerede nu vil formulere en anbefaling (og hvad den i så fald er) 

eller vil afvente diskussionen i organisationen. En evt. HB-anbefaling kan så indgå i 

emne-præsentationen på Vores DN. 

 

Unge 
Forslag 

Der er stillet forslag om at lempe adgangskravene for at blive en del af DN’s ungefæl-

lesskaber. Konkret er det foreslået at fjerne kravet om, at man skal studere på en videre-

gående uddannelse og at ændre navnet fra studenterafdeling til DN Ung (som er den 

betegnelse de unge anvender i forvejen). 

 

Det har også været bragt i spil, at DN Ung bør have mulighed for at udpege en repræ-

sentant til Hovedbestyrelsen. Sidstnævnte forslag behandles først i runde 2 ifm. emnet 

vedr. HB’s sammensætning.  

 

Foruden navn og adgangsgrav er der også behov for at ændre andre dele af beskrivel-

sen af DN Ung i vedtægterne: Skal UNG-enhederne fx være geografisk stedfæstet og 

omfatte givne geografiske områder, eller have andre ”ophæng”? Hvilke opgaver skal 

DN Ung arbejde med? Hvad er relationen til DN’s afdelinger, der er forpligtet og beretti-

get til at tegne DN i relation til en vel defineret kommune? Hvordan organiseres DN 

Ung?. Hvordan er DN Ung repræsenteret i Rep?  

 

Baggrund og begrundelse 

Ifm. med arbejdet med at formulere en ungestrategi blev det rejst af flere, at det er en 

uhensigtsmæssig barriere, at man skal studere på en videregående uddannelse for at 

blive en del af en studenterafdeling i DN – særlig i lyset af vores vedtagne vision om at 

være et attraktivt fællesskab for flere unge. I stedet bør det hedde, at ”unge fra 15-35 år 

kan optages som medlemmer i DN Ung”. 

 

Derudover at navnet bør konsekvensrettes, hvis det ikke længere er afgørende, at man 

er studerende, og fordi de nuværende unge i DN i forvejen anvender betegnelsen DN 

Ung og ikke studenterafdeling. Tillige skal en række andre grundlæggende forhold defi-

neres og beskrives i vedtægterne og forretningsorden fx organisering, opgaver, samar-

bejde og repræsentation jf. ovenfor.  

 

Mulige konsekvenser ved at ændre navn og ad-

gangskrav og tilføje beskrivelse af arbejdsform 

Mulige konsekvenser ved status quo. 

- Flere forskellige typer af unge vil kunne op-

tages som medlemmer, da en unødvendig 

begrænsning fjernes. Det er dermed muligt 

at skabe en større diversitet af unge der er 

engageret i DN. 

- Der anvendes et navn (DN UNG), som pas-

ser bedre til enhedernes arbejde og ønsker i 

dag. 

- Unge-enhederne kan med en bredere mål-

gruppe over tid forvente at få mere formel 

indflydelse. 

- Begrænsninger i adgangskrav og navn kan 

bremse udviklingen af unge-enhederne. 

- Der kan opstå en forskel i den vedtægts-

mæssige beskrivelse og den praksis, der ar-

bejdes efter i unge-enhederne. 
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- Nogen kan opfatte ungeenhederne som en 

konkurrent til de lokale afdelinger, hvis de 

gives muligheder for vækst. 

 

 

 

Organisationsudvalgets vurdering: En ændring af adgangskravene for unge rejser en 

masse beslægtede spørgsmål der skal afklares jf. ovenfor. Det har dog stor vigtighed 

ikke at trække det i langdrag med at få åbnet formelt op for flere unge. Derfor bakker 

OU op at om dele processen op i to, så vi starter med at fokusere på at gøre det muligt 

for flere unge at blive en del af DN Ung. 

 

HB skal: 

- Beslutte om forslaget skal fremsættes til diskussion og høring i organisationen frem 

mod REP-mødet i november. 

- Beslutte om HB allerede nu vil formulere en anbefaling (og hvad den i såfald er) 

eller vil afvente diskussionen i organisationen. En evt. HB-anbefaling kan så indgå i 

emne-præsentationen på Vores DN. 

 

Netværk  
Forslag: 

DN´s aktive rummer meget viden og mange kompetencer, som der er et kæmpe po-

tentiale i at få aktiveret og udnyttet, hvor foreningens netværk kan spille en vigtig rolle. 

Det er derfor blevet foreslået, at netværkene revitaliseres med en større forankring i og 

support fra sekretariatet, og at der søges oprettet nye netværk, der knytter sig til delstra-

tegierne eller specifikke fagområder. Netværkene skal sikre erfaringsudveksling mellem 

afdelingerne og mellem afdelingerne og sekretariatet. På den måde vil netværkene 

kunne spille en vigtig rolle i strategiimplementeringen. Det er foreslået, at netværkene 

skal være et levende og aktiverende supplement til arbejdet i afdelingerne. Opgaven 

er derfor at sikre, at netværkenes arbejdsform og kultur understøtter det. 

 

Netværk er beskrevet kort og overordnet i vedtægter og forretningsorden, hvilket er en 

fornuftig og fleksibel tilgang. Derfor vil ændringer af måden, som netværk fungere på, 

skulle ske ved, at Hovedbestyrelsen opdaterer de beskrevne ”Rammer for DN’s netværk, 

besluttet af Hovedbestyrelsen 20. juni 2014”, samt at der kommunikeres til aktive og se-

kretariatsmedarbejdere herom. Ligeledes kan der være økonomiske konsekvenser ved 

en øget sekretariatsbistand til netværk. 

 

Forslag til proces 

Vi foreslår at se ændringerne for netværk trinvist, så det er muligt at søsætte de første 

initiativer nu samt involvere de enkelte netværk i, hvilke tiltag der er mest relevante at 

gennemføre. Følgende proces foreslås 

1. Kortlægning af nuværende netværk. Dialog med nuværende netværk om deres 

fortsættelse, herunder behov for oprydning i inaktive medlemmer samt konkrete 

ønsker til sekretariatsstøtte (efterår 2021) 

2. kortlægning af emneområder, hvor der er behov for netværk, hvor medlemmer 

kunne opfordres til at oprette nye netværk, fx børn, unge, vild have osv. (efterår 

2021) 

3. Hvis der er behov for det vedtager HB mere understøttende rammer for netværk, 

og disse kommunikeres ud (forår 2022) 

4. Indsats for at rekruttere nye netværksmedlemmer (forår 2022) 
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5. Evaluering af evt. ændrede rammer (efterår 2023) 

 

 

Baggrund og begrundelse 

En evaluering af DN’s netværk fra februar 2021 viste, at kun ca. halvdelen af 17 netværk 

synes at være aktive. Der udestår en oprydning i inaktive medlemmer. De aktive net-

værk mener selv, at de har meget at bidrage med. Nogle savner støtte fra sekretariatet 

og flere klart definerede opgaver. Ikke alle aktive kender til mulighederne for at deltage 

i netværk. Der var også positive læringer som, at netværkstræf flere steder fungerer rig-

tigt godt til at samle kræfterne både fagligt og socialt. Find evalueringen og ”rammer 

for netværk” her: https://aktiv.dn.dk/organisationen/netvaerk/netvaerk/  

 

 

Mulige konsekvenser ved at igangsætte kort-

lægningsproces og ændre rammerne for net-

værk  

Mulige konsekvenser ved status quo 

- Det bliver tydeligt, hvilke netværk der er ak-

tive, og hvem der er medlem 

- Netværkene kan med bedre sekretariats-

støtte udbygge aktiviteterne til gavn for 

medlemmer og natur, klima og miljø 

- Netværk kan fungere som et godt supple-

ment til at sidde i en afdelingsbestyrelse og 

til at involvere flere aktive i frivilligt forenings-

arbejde, herunder også unge. 

- Netværk kan i højere grad understøtte vi-

densdeling på tværs af sekretariatet og af-

delingerne. Netværk kan fx give Sekretaria-

tet værdifuld viden/indsigt i lokale forhold, 

og netværkene kan få større indsigt i, hvad 

der rører sig nationalt, og hvornår der kører 

hvilke processer, som DN kan spille ind i. 

- Netværk kan stå for egentlig opgaveløs-

ning, fx naturpleje eller fx kortlægning af na-

tur. 

- En opnormering af støtte til netværk vil koste 

sekretariatsressourcer, der skal tages andre 

steder fra og bør beskrives i AP. Til gengæld 

kan velfungerende netværk bidrage med 

at få bragt mere viden i spil og demokrati-

sere fx politik-processer i DN. 

 

- Flere netværk risikerer at ”uddø” langsomt 

- Vi fastholder et princip om, at netværk er 

drevet af og for medlemmer, uden indblan-

ding fra sekretariatet 

- Vi undgår at bruge ressourcer, der kan 

komme til gavn andre steder.  

 

Organisationsudvalgets vurdering: OU bakker op om, at HB sætter netværk til debat og 

igangsætter ovenstående forslag til proces. 

 

 

HB skal: 

- Beslutte om netværkenes rolle og opgave skal fremsættes til diskussion organisati-

onen. 

https://aktiv.dn.dk/organisationen/netvaerk/netvaerk/


9 
 

- Beslutte om HB allerede nu vil formulere en anbefaling (og hvad den i såfald er) 

eller vil afvente diskussionen i organisationen. En evt. HB-anbefaling kan så indgå i 

emne-præsentationen på Vores DN. 

- Godkende ovenstående forslag til proces. 

 

 

 

 

*** 
 

 

 

APPENDIX: Uddrag af referat fra REP-møde den 24. april vedr. 

forslag om digitale møder. 

 
Forslag til ændring i vedtægter 

Dirigenten: Der er et forslag fra hovedbestyrelsen om, at der kommer en udtrykkelig 

hjemmel i vedtægterne til at afholde digitale møder. Med den formulering, som står i 

dagsordenen efter hovedbestyrelsens bestemmelse, kan repræsentantskabsmødet og 

andre møder i foreningens organer, afholdes helt eller delvis digitalt. I har fået udsendt 

bilag 8-1 og 8-2, som er et notat, jeg har udarbejdet og DNs vedtægter. Forslag til be-

handling er, at en repræsentant for HB, Louise Villumsen, præsenterer forslaget. Derefter 

er der en debat på 10 minutter, efterfulgt af afstemning.  

 

Jørgen Bengtsson får ordet, og giver udtryk for, at han betvivler at ændringsforslaget er 

udsendt rettidigt – det afvises af dirigenten. 

 

Louise Villumsen, HB: I forhold til vedtægtsændringen om, at vi kan afholde digitale mø-

der, så har forsamlingsforbuddet nødvendiggjort, at vi har afholdt digitale møder. Ved-

tægterne omtaler ikke muligheden herfor. Hvis vedtægterne ikke omtaler muligheden, 

er det kun lovligt, hvis det enten er umuligt eller uforholdsmæssigt vanskeligt at afholde 

de fysiske møder. Der kan jo opstå fremtidige situationer, hvor det ville være fordelagtigt 

at afholde digitale møder. Hvis foreningen ønsker hjemmel til dette, så forekommer det 

nærliggende at beslutningskompetencen ligger hos HB. Hvis I vedtager denne ændring, 

så vil HB selvfølgelig i tæt samarbejde med organisationsudvalget, udvælge en beskri-

velse og hvilke kriterier, der eventuelt skal indgå i det her. 

 

Niels Hav Hermansen, PM: Det er relevant, at vi diskuterer, hvordan vi etablerer et for-

melt ophæng for digitale møder både i repræsentantskabet og i andre forsamlinger. 

For nogle år siden havde vi det oppe, det med at holde mail beslutninger og digitale 

høringer i f.eks. hovedbestyrelsen. Det er en naturlig opdatering, synes jeg.  

Der er dog nogle problemer med forslaget. For det første er der noget med tiden. For 

det andet er der noget med indholdet. Haster det? Hvem skal endeligt beslutte det 

her? Som jeg ser det, haster det slet ikke. Det har jo vist sig, at når der er en nødrets-situ-

ation, så kan HB jo beslutte, at så skal vi gennemføre møderne som digitale møder. Det 

her kan lige så godt blive behandlet i forbindelse med de kommende vedtægtsændrin-

ger, som der er lagt op til at organisationsudvalget skal behandle, i forlængelse af vores 

snak om organisationsstrategi.  
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I forhold til indholdet, som måske er det vigtigste. De nuværende vedtægter bygger på 

et nøje afstemt system af ’checks and balances’. Det handler om en magtdeling mel-

lem de enkelte organisatoriske led. Vedtægterne giver hovedbestyrelsen meget stor 

magt mellem repræsentantskabsmøderne. Til gengæld har repræsentantskabet, som 

foreningens højeste myndighed, mulighed for at stille hovedbestyrelsen til ansvar, ikke 

mindst på møderne. I sådan et system af ’checks and balances’ skal det naturligvis ikke 

være hovedbestyrelsen, der beslutter om repræsentantskabsmøderne skal være digi-

tale, lige så lidt, som det bør være repræsentantskabet, der beslutter om hovedbestyrel-

sen har lyst til at holde digitale møder. Det skal naturligvis være foreningens højeste myn-

dighed, der selv beslutter om dens møder skal være digitale eller ej. Det er naturligvis 

det organisatoriske led det vedrører, der skal træffe beslutningen.   

Jeg foreslår primært at beslutningen om det her udskydes til en kommende vedtægts-

revision. Sådan så organisationsudvalget kan se nærmere på den her problemstilling og 

lave nogle omformuleringer i det, så det ikke bare går på repræsentantskabet, men 

egentlig også på hovedbestyrelsen.  

Sekundært, så har jeg foreslået en anden formulering. Jeg foreslår at på samme måde 

som der i dag står, at repræsentantskabet på et ordinært møde kan vedtage, at der 

det følgende år kun skal holdes ét møde, så kunne man efterfølgende tilføje en ny sæt-

ning, der hed: repræsentantskabet kan, på et ordinært møde, vedtage at et kom-

mende møde skal afholdes helt eller delvist digitalt. Dermed er beslutnings-kompeten-

cen lagt i repræsentantskabet, hvis møde det handler om. 

 

(Dirigenten) – det var 2 ting. Det ene er om man kan udskyde, og sige at det må være 

en del af noget organisatorisk snak senere. Jeg ved at hovedbestyrelsen ønsker at op-

retholde forslaget. Den måde du formulerer det på, gør at jeg ikke kan sige, at man kan 

stemme om at man udskyder. Dvs. at man kan stemme nej, og så kan man sige, det må 

man tage op senere. Det man godt kan vedtage, er dit ændringsforslag. Dvs. at 

sådan som det er nu, så er de muligheder, der er: at stemme ja til hovedbestyrelsens for-

slag, ja til dit ændringsforslag eller at stemme nej til begge dele. Det er sådan afstem-

ning temaet bliver formuleret. 

 

Bo Madsen, DN Hørsholm: Med hensyn til formuleringen i det forslag, så synes jeg det er 

forkert. Hvis man forestiller sig, at man accepterede det her forslag, så ville det til enhver 

tid kunne lykkes hovedbestyrelsen at aflyse fremtidige personlige møder i repræsentant-

skabet. Derfor skal man tilføje, at det skal være under ekstraordinære forhold. Desuden 

ville der også være nogle respektive organer, der også vil blive involveret. De har jo krav 

på at have deres stående under deres forretningsorden, hvor det vedrører dem. 

Jeg vil stille forslag om en ny formulering, der hedder: undtagelsesvis, kan hovedbesty-

relsen bestemme at et repræsentantskabsmøde afholdes helt eller delvist digitalt. 

 

Niels Hilker, DN Sorø: også formand for organisationsudvalget. Jeg kan godt se en idé i 

det Hermansen foreslår. At lige præcis det her forslag kommer til at indgå i den store 

pulje af overvejelser omkring organisationsændringer som organisationsudvalget skal i 

gang med. Jeg vil opfordre hovedbestyrelsen til at trække forslaget. Alternativt vil jeg 

opfordre til at man stemmer nej, fordi så vil det automatisk kunne behandles i forbin-

delse med også organisationsudvalgets overvejelser.  

 

Jørgen Nielsen, DN Hillerød: Jeg støtter op om at man dropper forslaget, for det kan mis-

bruges i en række situationer. F.eks. hvis foreningen mangler penge, så er det da oplagt 
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at sige, så holder vi det digitalt. Det er ikke særlig hensigtsmæssigt. Jeg støtter forslaget 

om at trække forslaget. 

 

Louise Villumsen svarer – Der er kommet 2 fine ændringsforslag. Det er op til den enkelte 

at stemme nej, eller at stemme de ændringsforslag igennem. Hvis vi ikke har det på nu, 

så er der jo ikke mulighed før til næste repræsentantskabsmøde. Derfor tænker jeg, at vi 

kører igennem med det, der er på bordet nu, med de 2 ændringsforslag. 

 

Dirigentens bemærkninger – dirigenten er objektiv, så jeg har ikke nogen mening om 

hvad det er I bør vælge eller ikke vælge. Jeg har peget på de udfordringer, der kan 

være ved at bero sig på nødret. Dvs. vi har det oprindelige forslag og 2 ændringsforslag 

at stemme om. Og så kan man selvfølgelig stemme nej til det hele. Den mulighed er der 

også. Her er der tale om vedtægtsændringer, så der kræves kvalificeret majoritet. Men 

vi ender formentlig med 2 forslag, der står overfor hinanden. 

 

I chatten bliver der talt om, at man skal sætte det mest vidtgående til afstemning først. 

Det kan man jo diskutere. Når man er i tvivl, så må man jo sætte den til afstemning og 

finde ud af hvad får flest stemmer. Sådan så man ender med at sætte 2 forslag til af-

stemning over for over for hinanden. Det er altid status quo det at man stemmer nej til 

forslaget. Så det vi skal starte med at finde ud af, det er hvad, der er mest stemning 

for. 

 

Der er 34,9% der stemmer nej. 25,4% der stemmer ja. Det har fået flere stemmer end de 

2 ændringsforslag. Det jeg vil sætte til afstemning nu, er nej overfor ja - og det kræver 

kvalificeret majoritet for at kunne blive vedtaget. 

 

Konklusion: Det er et nej til hovedstyrelsens forslag. Men om det medfører at man siger 

nej definitivt, eller mener at det skal indgå i det kommende arbejde med organisations-

strategien, det må jo vise sig. 

 


