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Dagsordenpunkt 4.3: Forslag til vedtægtsændringer Tilhørende bilag til 

dagsordenspunktet 

 
Bilag 4.3.1. Forslag til ændringer i 

DN’s vedtægter 
 

 

 

Indstilling 

 

 

Det indstilles, at HB: 

- Drøfter forslag til ændring i vedtægter og forretningsordener og 

beslutter stemmeanbefaling. 

- Beslutter hvem der fremlægger forslag til vedtægtsændringer 

Kort 

sagsfremstilling 

Hovedbestyrelsen godkendte på mødet den 27. august at gå videre 

med forslag om at ændre i DN’s vedtægter og forretningsordener ift. 

klima, unge og digitale møder. 

 

For at få en pejling på organisationens ståsted på de tre emner og få 

input til at kunne formulere konkrete bud på nye vedtægter blev 

forslagene sat til debat på Vores DN i september, og der blev afholdt et 

digitalt dialogmøde den 27. september. Derefter blev konkrete forslag 

til nye vedtægter og forretningsordener formuleret i sekretariatet og 

sendt i høring fra den 8. – 23. oktober. 

 

Forslag til nye vedtægter samt indkomne ændringsforslag fremlægges 

nu til Hovedbestyrelsens beslutning i bilag 4.3.1. Hovedbestyrelsen skal 

beslutte, hvilke forslag hovedbestyrelsen bakker op om og vil anbefale 

repræsentantskabet at stemme for. Sekretariatet har udarbejdet 

forslag til hovedbestyrelsens stemmeanbefaling som HB kan tiltræde 

eller ændre. Der foreslås kompromisforslag i vedtægterne vedr. både 

klima og unge, og der pba. af de input der er kommet fra 

organisationen foretaget en række mindre ændringer i unge-

vedtægterne, siden den version der var i høring.  

 

Efter HB-mødet indsættes HB´s endelige stemmeanbefaling i bilag 

4.3.1, som herefter sendes til repræsentantskabet den 5. november. 

 

Sagsfremstillingen i bilag 4.3.1. flugter med OU´s sagsfremstilling, som 

HB godkendte på mødet den 27. august, men hvor inputtene fra høring 

og debat i organisationen er blevet tilføjet til sagen samt de konkrete 

forslag til nye vedtægter. 

 

I forhold til de foreslåede ændringer vedr. unge bemærkes det, at den 

primære diskussion har omhandlet det nye DN Ung’s organisering, 

mandat og arbejdsformer, og ikke om hvorvidt DN Ung skal åbnes op 

for flere unge. Det lader der til at være generel opbakning til. Det 



bemærkes i den forbindelse, at de foreslåede ændringer er holdt tæt på 

de oprindelige formuleringer og ikke er en total omkalfatring. Dette er 

for i første omgang at fokusere på at åbne DN Ung op for flere 

forskellige unge, i tråd med det oprindelige forslag. Der er dog også 

foreslået enkelte forenklinger i bestemmelserne.  

Der lægges op til, at genbesøge ungeafsnittet i vedtægterne og 

forretningsordenen i 2022, når DN Ung formelt er blevet åbnet op, for 

at formulere vedtægter, der dels sikrer unge i DN minimum samme 

indflydelse og repræsentation som i dag, og dels giver DN Ung 

mulighed for at operere i en løsere og mere uformel struktur og 

arbejdsform.  

Dette skal undersøges nærmere sammen med DN ung. Hvis der er 

behov for ændringer, formuleres forslag til vedtægtsændringer med 

fokus på ungeafdelingernes struktur og arbejdsform i samspil med DN 

Ung for at sikre vedtægter, der flugter med deres behov og praksis. 

Sammenhæng til 

andre af DN’s 

opgaver 

Vedtægtsændringen vedr. unge er en nødvendig forudsætning for at 

DN kan lykkes med ungestrategien. 

Vedtægtsændringen vedr. klima har også sammenhæng til strategien, 

hvor klima flere steder nævnes på lige fod med natur og miljø. 

 


