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Dagsordenpunkt 6. Forslag til vedtægtsændringer 

Ændringsforslag til DN’s vedtægter præsenteres og debatteres og 
afsluttes med afstemning om hvilke ændringsforslag der skal vedtages. 

Alle forslagsstillere har mulighed for at motivere deres forslag.  

Tilhørende bilag til 

dagsordenspunktet 

 
Bilag 6-2 Forslag til ændringer i 

DN’s vedtægter og 

forretningsordener 

Indstilling 

 

 

Det indstilles at repræsentantskabet: 

- Beslutter forslag til ændring i vedtægter og forretningsordener. 

 

Hovedbestyrelsen anbefaler, at der stemmes ja til at: 

- tilføje klima til DN’s formålsparagraf. 

- etablere en klar hjemmel til at afholde helt eller delvise digitale 

repræsentantskabsmøder og årsmøder i DN. 

- åbne DN Ung op for flere forskellige unge ved at fjerne den 

nuværende adgangsbarriere. 

I tilfælde hvor der er kommet ændringsforslag fra organisationen 

fremgår hovedbestyrelsens stemmeanbefaling. 

Kort 

sagsfremstilling 

Som følge af strategiprocessen står det klart, at der er behov for en 

diskussion og tilpasning af DN’s organisering, arbejdsformer og 

vedtægter for at sikre, at de understøtter de forandringer, vi ønsker at 

opnå med strategien. Repræsentantskabet besluttede derfor på mødet i 

april, at arbejdet med at forberede forslag til ændringer i arbejdsformer 

og organisering, herunder forslag til vedtægtsændringer, forankres i 

Organisationsudvalget (OU). 

 

OU´s rolle er at kvalificere debatten i hovedbestyrelsen og 

repræsentantskabet. OU skal i den forbindelse komme med 

anbefalinger til hovedbestyrelsen af hvilke emner der behandles nu, og 

hvilke der behandles i 2022 samt belyse konsekvenserne ved de 

foreslåede ændringer i kortfattede debat- og beslutningsoplæg til 

hovedbestyrelsen. Det er hovedbestyrelsen der beslutter valg af emner 

og fremsætter konkrete forslag til vedtægtsændringer til 

Repræsentantskabet. 

 

Mange emner blev sat til diskussion i forbindelse med 

strategiprocessen, hvor der også kom mange konkrete forslag til 

ændringer i DN’s organisering og arbejdsformer, hvoraf en del vil kræve 

vedtægtsændringer. For at sikre fremdrift og samtidig tage højde for, at 

nogle emner forventes at kræve mere tid til diskussion og 

holdningsdannelse end andre deles vedtægtsprocessen op i flere 

runder, så alle emner ikke behandles samtidig. 

 



Repræsentantskabet skal nu tage stilling til de tre første forslag til 

vedtægtsændringer: 1. tilføje klima til DN's formålsparagraf; 2. etablere 

en klar hjemmel til at afholde helt eller delvise digitale 

repræsentantskabsmøder og årsmøder i DN; 3. åbne DN's 

ungefællesskab for flere forskellige unge. 

 

De tre første emner/forslag har været sat til diskussion i organisationen 

i september på Vores DN og ved et digitalt dialogmøde. Derefter 

udarbejdede sekretariatet konkrete forslag til vedtægtsændringer som 

var i høring fra den 8. – 23. oktober, hvorefter hovedbestyrelsen 

behandlede dem sammen med de ændringsforslag der kom fra 

organisationen.  

 

 


